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Van de Redactie

Het is al weer lang geleden, dat een D.M.
werd uitgegeven, waarin de kip centraal
staat. De redactie was al geruime tijd van
mening, dat het in ons land meest voorkomende nutsdier (ongeveer 100 miljoen!)
deze geringe aandacht niet verdiende.
Zij vond de collegae Landman en Souman
bereid om een zeer gedetailleerd overzicht te
schrijven over locomotiestoornissen bij de
kip. Zowel infectieuze- als niet infectieuze
oorzaken krijgen in dit overzicht de aandacht.
Het is niet de bedoeling, dat nu alleen de
pluimveespecialisten dit D.M. gaan doornemen en alle andere collegae de uitgave ter
zijde leggen. Er wordt nl. ook veel aandacht
besteed aan locomotiestoornissen bij kippen,
die als gezelschapsdier worden gehouden.
Juist voor de dierenartsen in stedelijke
regio's die zo nu en dan met pluimveeziekten
worden geconfronteerd is dit overzicht buitengewoon nuttig en compleet. Er wordt bijvoorbeeld ook veel aandacht besteed aan

voedingsdeficiënties, toxinen inclusief phytotoxinen en intoxicatie door geneesmiddelen, etc.
Ook wordt door de auteurs op diverse plaatsen in hun artikel terecht aandacht gevraagd
voor welzijnsproblemen gerelateerd aan het
houden van leg- en mestkippen.
De redactie verwacht derhalve, dat dit overzicht voor veel collegae een belangrijk
naslagwerk zal worden wanneer zij met locomotiestoornissen van pluimvee worden
geconfronteerd.
Tot slot nog een zakelijke mededeling. De
naam Mycofarm is praktisch vanaf de
oprichting van het Diergeneeskundig
Memorandum verbonden geweest aan het
D.M. Per afgelopen juni is Mycofarm
Nederland geïntegreerd in Intervet
Nederland. Bestuur en Redactie stellen het
zeer op prijs dat Intervet Nederland heeft
aangegeven het D.M. te willen blijven ondersteunen.
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Samenvatting

Aandoeningen van het bewegingsapparaat
van de kip komen veelvuldig voor en zijn
niet alleen ziektekundig maar ook vanuit
welzijnsperspectief van belang. Dit was aanleiding om de pootproblemen bij de kip in
een geactualiseerd overzicht weer te geven.
Per aandoening zullen de etiologie, pathogenese, klinische symptomen, pathologie, diagnostiek, preventie en therapie worden
besproken. Locomotiestoornissen kunnen
voorkomen als onderdeel of complicatie van
gegeneraliseerde virale infecties zoals pseudovogelpest, Marekse ziekte, aviare leukose
en trilziekte. Voorts kunnen een aantal infectieziektes zich perifeer (lokaal) manifesteren
en leiden tot bewegingsstoornissen. Dit is het
geval bij bacteriële synovitiden, arthritiden,

osteomyelitis en spondylitis, virale arthritis
en mycotische aandoeningen. Niet-infectieuze systemische aandoeningen die tot locomotieproblemen kunnen leiden zijn rachitis,
encephalomalacie, batterijmoeheid, jicht,
chondrodystrofie, voedingsstoornissen en
bepaalde intoxicaties (schimmeltoxines,
botulisme, ionofore anticoccidiose producten
en andere sporadisch voorkomende vergiftigingen). Niet-infectieuze aandoeningen van
het bewegingsapparaat met een perifeer
karakter zijn spondylopathieën, standafwijkingen van lange beenderen (varus- en valgusdeviatie, tibiarotatie), kromme tenen,
tibiale dyschondroplasie, achillespeesruptuur, osteochondrose, osteoarthrose, pododermatitis en fracturen.
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Inleiding

Aandoeningen van het bewegingsapparaat
van de kip verlopen zelden acuut en dodelijk.
Desalniettemin zijn ze van groot belang vanwege hun negatieve invloed op de productiviteit en het welzijn van de dieren. Dieren
met locomotieproblemen kunnen onvoldoende of geen voer en drinkwater opnemen. Ze
komen onder aan de pikorde te staan, ondergaan veel stress, zullen spoedig groeistagnatie vertonen en zullen, indien aan de leg,
geen of slechts weinig eieren leggen.
Wanneer het hanen betreft zullen ze onvoldoende of niet treden. Aangetaste dieren zullen, indien geen herstel optreedt, hetgeen
meestal bij aandoeningen van het bewegingsapparaat het geval is, slijten en uiteindelijk uitvallen.
Het welzijnsprobleem dat door pootproblemen ontstaat moet niet onderschat worden.
De
Britse
Welzijnsraad
voor
Landbouwhuisdieren die in 1992 een groot
aantal slachtkuikenbedrijven bezocht, constateerde dat bij nagenoeg alle bedrijven
pootproblemen voorkwamen van geringe tot
zeer ernstige aard. Het grote en wereldwijde
belang van locomotiestoornissen bij de kip
als ziektekundig- en welzijnsprobleem was
de aanleiding om de belangrijkste pootproblemen van dit dier in een overzicht weer te
geven. Hierbij zijn de aandoeningen van het

bewegingsapparaat van de kip ingedeeld in
infectieus en niet-infectieus. Hiervoor is
gekozen omdat in het veld etiologische
aspecten van groot belang zijn in verband
met preventie en therapie. In een aantal
gevallen was het niet mogelijk om deze indeling consequent aan te houden en zijn pootafwijkingen die tot locomotiestoornissen leiden ingedeeld naar pathologisch ziektebeeld.
Infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat kunnen bacterieel, viraal of
mycotisch van oorsprong zijn. Niet-infectieuze systemische aandoeningen die tot locomotieproblemen kunnen leiden zijn rachitis,
encephalomalacie, batterijmoeheid, jicht,
chondrodystrofie, voedingsstoornissen en
bepaalde intoxicaties (schimmeltoxines,
botulisme, ionofore anticoccidiose producten
en andere sporadisch voorkomende vergiftigingen). Niet-infectieuze aandoeningen van
het bewegingsapparaat met een perifeer
karakter zijn spondylopathieën, standafwijkingen van lange beenderen (varus- en valgusdeviatie, tibiarotatie), kromme tenen,
tibiale dyschondroplasie, achillespeesruptuur, osteochondrose, osteoarthrose, pododermatitis en fracturen. Bij de beschrijving
van de verschillende aandoeningen zal,
indien van toepassing, worden vermeld bij
welk type dier de betreffende afwijking vooral voorkomt.

Deze dieren maken géén circusdansje, maar zijn behept met éénzijdige Enterococcus faecalis-geassocieerde gewrichtsamyloïdose, mogelijk ten gevolge van een intramusculaire injectie met verontreinigde
Marek entstofsuspensie.)
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Infectieuze aandoeningen die tot locomotiestoornissen kunnen leiden
Systemische aandoeningen
De nerveuze vorm van Newcastle Disease
Newcastle Disease (ND) of Pseudovogelpest
speelt van oudsher een belangrijke rol in de
commerciële pluimveehouderij. De eerste
beschreven ND-uitbraken dateren van 1926
in onder meer het Engelse New-Castle-uponTyne (Doyle, 1927). De laatste Nederlandse
ND-uitbraken op pluimveebedrijven kwamen voor in 1992. Dreiging voor nieuwe uitbraken vanuit met name reservoirs als sierpluimvee en watervogels blijft reëel
(Huovilainen et al., 2000).
ND wordt veroorzaakt door een RNA-virus
uit de familie van de Paramyxoviridae. De
aviaire paramyxovirussen zijn onder te verdelen in negen verschillende serotypen. Voor
de kip zijn met name de infecties met het
serotype 1 virus van belang (Alexander,
1986). Op basis van virulentie worden ND
virussen (NDV) verdeeld in lentogene, mesogene en velogene stammen. In tegenstelling
tot de lentogene NDV stammen zijn de meer
virulente varianten in staat zich te vermeerderen in een breed scala aan weefsels en
organen, met een ernstige (systemische)
infectie tot gevolg (Rott, 1979). Naast de
virulentie van het virus wordt de ernst en de
aard van de symptomen bij infectie bepaald
door vele andere factoren, waaronder infectieroute en –dosis, immuniteit en de leeftijd
van de kip.
In het kader van locomotiestoornissen bij de
kip is de nerveuze vorm van ND relevant.
Zenuwverschijnselen treden meestal pas op
nadat symptomen van het respiratie- en
digestieapparaat worden gezien omdat het
virus pas later in het centraal zenuwstelsel
terechtkomt. Echter, in geval van infecties
met virulent neurotropisch NDV, dat vermoedelijk via de nervus olfactorius de hersenen
bereikt, kunnen zenuwverschijnselen gelijktijdig met andere symptomen optreden. De
nerveuze symptomen bestaan uit eenzijdige

of beiderzijdse verlamming van vleugels of
poten, torticollis (Figuur 1), ataxie of draaibewegingen, zwaai- of trilbeweging van de
kop en klonische spasmus van vleugel-, halsen pootspieren (Alexander, 1998). Deze
symptomen kunnen optreden bij zowel legals slachtkippen van alle leeftijden.

Figuur 1. Kip met klinische verschijnselen ten
gevolge van een infectie met neurotroop velogeen
Newcastle disease virus. Opvallend is de scheve
kopstand of torticollis.

Een vermoedelijke diagnose kan gesteld
worden aan de hand van de anamnese, klinische verschijnselen en postmortaal onderzoek. De pathologische afwijkingen zijn echter erg wisselend evenals de symptomen
zoals reeds eerder is vermeld. Virulente
virussen veroorzaken vooral haemorrhagische laesies. Typisch voor velogeen, viscerotroop NDV zijn bloedingen in diverse delen
van de digestietractus. Met name bloedingen
op de overgang van de oesophagus/kliermaag en spiermaag/kliermaag, de achterste
helft van het duodenum, jejunum en ileum.
In geval van infecties met pneumotroop
NDV treden afwijkingen van het respiratie
apparaat op de voorgrond: catarrale of sereuze conjunctivitis, rhinitis, sinusitis en (pseudomembraneuze) tracheïtis. Histologisch
onderzoek van afwijkende organen kan nadere aanwijzingen geven die de vermoedelijke
D.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 9

diagnose ondersteunen. De histologische
bevindingen zijn echter even gevarieerd als
de klinische verschijnselen en de pathologie.
Microscopische laesies van het zenuwstelsel
die relevant zijn in het kader van locomotiestoornissen omvatten een niet-purulente
encephalomyelitis met degeneratie van neuronen, focale verzamelingen van glia cellen,
perivasculaire infiltraten met lymfocyten en
proliferatie van endotheliale cellen. De laesies worden meestal aangetroffen in het cerebellum, het ruggenmerg en de hersenstam,
echter zelden in het cerebrum. Een definitieve diagnose wordt gesteld na virus isolatie en
identificatie. Na viruskweek in geëmbryoneerde eieren wordt traditioneel de virulentie
bepaald met behulp van de intracerebrale
pathogeniteitsindex (ICPI) (> 0,7 = virulent).
Vroeg embryonale sterfte (binnen 72 uur) tijdens eikweek is een eerste laboratorium aanwijzing voor virulentie. Momenteel kunnen
virulente NDV stammen binnen 24 uur van
niet virulente varianten onderscheiden worden met behulp van reverse transcriptase
polymerase chain reaction (RT-PCR).
Hiermee wordt de aminozuursequentie op de
splitsingsplaats van het fusie eiwit (F) van
het virus in kaart gebracht. Het voorkomen
van multiple basische aminozuren en fenylalanine is karakteristiek voor velogene stammen (Kant et al., 1997). Vanwege het brede
scala aan symptomen dat optreedt bij ND
kunnen sectie en histologisch onderzoek
slechts ter ondersteuning van de diagnose
dienen. In Nederland wordt ND bestreden
middels stamping out en verplichte vaccinatie, een en ander volgens de Richtlijn vaststelling van communautaire maatregelen
voor de ziekte van Newcastle 92/66/EEG, de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en
de regeling van het Ministerie van Landbouw
Natuur en Visserij bestrijding Newcastle
Disease.
De neurale vorm van Marekse ziekte
De ziekte van Marek (Marek’s Disease (MD))
is voor het eerst in 1907 door de Hongaarse
dierenarts Jozef Marek beschreven (Marek,
1907). Pas in 1967 (Churchill & Biggs) werd
vastgesteld dat de ziekte wordt veroorzaakt
door een cel-geassocieerd DNA-virus uit de
familie van de Herpesviridae. Vanaf dat
D.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 10

moment kon een definitieve scheiding worden aangebracht tussen aviaire leucose en
Marekse ziekte en kwam een einde aan een
jaren lang durende twist over de etiologie van
beide aandoeningen die door velen
beschouwd werden als verschillende uitingen
van hetzelfde ziekte complex: het aviaire leucose complex.
Drie serotypen MD-virus (MDV) worden
onderkend: serotype 1, waartoe milde tot
zeer virulente MDV-isolaten van de kip en
hun geattenueerde varianten behoren, serotype 2, gevormd door apathogene varianten
van de kip en kalkoen en serotype 3 (Herpes
Virus Turkey (HVT)) waartoe isolaten behoren die slechts bij kalkoenen ziekte veroorzaken (Schat & Calnek, 1978). Serotype 3
virus werd naast het milde type serotype 1
virus (Rispens vaccin = CDI 988) derhalve
al snel gebruikt als vaccin tegen deze ziekte
bij kippen.
MDV is extreem besmettelijk: infectieus
virus wordt door geïnfecteerde dieren voortdurend uitgescheiden in afgestoten epitheelcellen van de veerfollikels (Calnek, 1970).
Het virus kan maanden tot jaren levensvatbaar blijven in huidschilfers, mest en veren
van geïnfecteerde dieren (Witter et al., 1968).
Op meerleeftijdsbedrijven vormen de oudere
dieren vaak een permanente bron van infectieus veldvirus die met name gevaarlijk is
voor gevoelige jonge kuikens.
Na opname van MDV via longmacrofagen
ontstaat een cytolytische infectie in de milt,
de bursa van Fabricius en de thymus. Zes tot
zeven dagen later komt een latente infectie
tot stand van hoofdzakelijk geactiveerde Tcellen. Deze latente infectie kan levenslang
duren, maar bij gevoelige vogels ontstaat in
de tweede tot derde week na infectie een
tweede cytolytische celgeassocieerde viraemie in de lymfoïde cellen en tevens in weefsels van epitheliale oorsprong en vooral ook
in de huid en het epitheel van de veerfollikels. Het mechanisme waardoor lymfomen
worden gevormd, vanuit de lymfoproliferatieve veranderingen die als reactie op de
viraemie ontstaan, is niet geheel opgehelderd. Marek tumoren ontstaan doorgaans
slechts na infectie op jonge leeftijd. Een
gedetailleerde beschrijving van de pathogenese van Marekse ziekte werd gegeven door
Calnek en Witter (1997).

Symptomen van de ziekte van Marek ontstaan door infiltratie van met name gewoekerde lymfocyten in perifere zenuwen, gonaden, iris, diverse viscerale organen, spieren
en huid. Deze infiltraten hebben vanwege
hun histopathomorphologische eigenschappen diagnostische waarde. Verwarring kan
ontstaan met bepaalde vormen van reticulendotheliose (zie later).
Klinische symptomen van de ziekte van
Marek komen niet vóór de derde tot vierde
week na infectie met het MDV voor (Payne
& Biggs, 1967). Deze aandoening vormt dan
ook geen probleem in de commerciële
slachtkuikenhouderij in Nederland. De
meeste uitbraken worden pas vanaf 8 tot 9
weken leeftijd gesignaleerd. Bij legdieren
treden de symptomen op vanaf 16 tot 20
weken, ofschoon het ook veel later kan, b.v.
24 tot 30 weken (Purchase, 1985). Na het
optreden van de eerste verschijnselen stijgt
de sterfte bij aangetaste koppels gestaag en
houdt 4 tot 10 weken aan. De ernst ervan is
afhankelijk van zowel gastheer- als virusfactoren. Wat het virus betreft zijn de infectiedosis, de stam en de infectieroute van belang.
Belangrijke gastheerfactoren zijn de leeftijd,
het geslacht, het genotype en de immuunstatus (het voorkomen van maternale antistoffen
en stress).
Voor het ontstaan van locomotieproblemen
in het kader van de ziekte van Marek zijn de
lymfocyteninfiltraten in het perifere zenuwstelsel van belang. Deze infiltraten veroorzaken over het algemeen een progressieve
asymmetrische paralyse van de vleugels
en/of poten (Figuur 2). Als de zenuwen in de
nek zijn aangetast kan torticollis ontstaan.
Indien de n. vagus en intercostale zenuwen
zijn aangetast kunnen ademhalingsproblemen worden gezien, en wanneer zenuwen
van het digestieapparaat zijn aangedaan kan
diarree of obstipatie voorkomen. Aangetaste
perifere zenuwen zijn bij sectie macroscopisch verdikt, hebben hun dwarsstreping verloren en kunnen een grijs of geel aspect hebben en oedemateus zijn (Figuur 3).

Figuur 2. Klinische verschijnselen van de neurale
vorm van Marekse ziekte worden gekenmerkt o.a.
door een asymmetrische progressieve paralyse.

Figuur 3. Sectiebeeld van de neurale vorm van
Marekse ziekte. De plexus en nervus sciaticus zijn
ernstig verdikt, hebben een oedemateus aspect,
zijn geel-grijs van kleur en hebben de typische
dwarsstreping verloren.

De waarschijnlijkheidsdiagnose, gesteld aan
de hand van het postmortaal onderzoek kan
met behulp van histologisch onderzoek, bevestigd worden. Drie soorten zenuwlaesies worden onderkend, te weten: A, B en C. Laesies
van het A-type bestaan uit proliferaties van
lymfocyten, waarbij primitive en geactiveerde
reticulocyten, lymfoblasten, grote en kleine
lymfocyten worden gezien. Type-B laesies
worden gekenmerkt door interneuronaal oedeem, proliferatie van Schwann cellen en geringe tot matige infiltratie van lymfocyten en
plasmacellen. Laesies van het C-type bestaan
uit geringe infiltraten van lymfocyten en plasmacellen in kleine gebieden. Dit laatste type
laesie wordt gezien bij asymptomatische dieren. Type-A laesies komen meer voor bij dieren die in een vroeg stadium sterven en worden
vaker geassocieerd met lymfoïde tumoren, terwijl type-B afwijkingen geassocieerd worden
met een chronisch ziekteverloop.
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Een bijzondere vorm van MD genaamd
‘transient paralysis’, wordt gekenmerkt door
een tijdelijke (24 tot 36 uur), plotseling
optredende verlamming van vooral nek en
poten. Ofschoon herstel optreedt sterven dieren met transient paralysis alsnog een aantal
weken later als gevolg van klinische Marekse
ziekte. Transient paralysis lijkt het gevolg te
zijn van vasogeen hersenoedeem (Swayne et
al., 1989).
De ziekte van Marek wordt in Nederland
bestreden door vaccinatie van alle (re)productiedieren. Hierbij wordt meestal gevaccineerd met celgeassocieerd Rispens vaccin en
HVT, waarbij van iedere entstof per kuiken
≥103 plaque forming units (pfu) dienen te
worden toegediend. Het is zeer belangrijk dat
het vaccin strikt volgens de aanwijzingen van
de fabrikant wordt ontdooid en opgelost.
Bovendien dient de entstof zo snel mogelijk
na oplossing te worden gebruikt om titerverlies te voorkomen; zowel het celvrije als het
celgebonden virus is zeer kwetsbaar
(Halvorson & Mitchell, 1979).
Een van de belangrijkste redenen voor uitbraken van Marekse ziekte bij geënte koppels (vaccindoorbraken) is vroege blootstelling aan het virus, b.v. bij opfok van meerdere leeftijden. Een tweede zeer belangrijke
oorzaak is ‘echte’ vaccinatiefouten. Hierbij
hebben de kuikens een ontoereikende dosis
vaccin gehad om beschermende immuniteit
te induceren. In dit kader is recentelijk bij
vijf Nederlandse broederijen, die met meerdere dagen tussentijd twee keer bemonsterd
zijn, onderzoek gedaan naar de virustiter van
Marek vaccinsuspensies. Per broederij zijn
steeds 11 monsters onderzocht. Gebleken is
dat slechts bij één van de broederijen tijdens
de eerste monstername alle vaccinsuspensie
monsters de vereiste virus titer hadden. Een
van de broederijen had bij herhaling extreem
lage titers met een mediaan pfu-gehalte van 0
bij het eerste bezoek en 300 bij het tweede
(elf monsters hadden een pfu-gehalte <8).
Gesteld kan worden dat nagenoeg de meeste leghennen de broederij ongevaccineerd
hebben verlaten. Omdat een aantal verzamelde vaccinampullen ook zeer lage titers
hadden werd de oorzaak bij ontoereikend
management van de stikstofcontainer
gezocht. Immers volgens de release-documenten van de fabrikant bevatten deze

batches ≥103 pfu per dosis (W.J.M. Landman
niet gepubliceerde resultaten).
Aanvullend dient te worden opgemerkt dat
de opkomst van MDV stammen met toenemende virulentie (very virulent MD strains),
die de huidige vaccinatieschema’s kunnen
saboteren, een reële zorg vormt. Vaccinatie
alleen is derhalve niet de ultieme oplossing
voor het Marek-probleem. Aanvullende
maatregelen zoals stringente hygiëne om
blootstelling aan het virus op jonge leeftijd te
voorkomen en het fokken van genetisch
resistente dieren zullen van toenemend
belang worden om de ziekte onder controle
te houden.
Aviaire leucose
Aviaire leucose is een besmettelijke tumorziekte veroorzaakt door een virus behorend
tot de familie van de Retroviridae (Coffin,
1992). Het zijn RNA virussen die eerst hun
genoom middels reverse transcriptase in
DNA omzetten alvorens het in het cel DNA
in te bouwen. Het aflezen van dit zogenaamde proviraal DNA, vergemakkelijkt
door bepaalde sequenties (long terminal
repeats) die als ‘enhancer’ fungeren, zal de
productie van nieuwe virusdeeltjes tot
gevolg hebben.
Aviaire retrovirussen zijn niet alleen vanuit
veterinair oogpunt belangrijk. Moleculaire
studies van deze virussen hebben o.a. de
basis gevormd van de humane oncologie:
oncogenen zijn voor het eerst ontdekt bij
aviaire retrovirussen en bleken ook van
groot belang in de pathogenese van niet virale tumoren. Daarnaast is reverse transcriptase voor het eerst bij het aviaire leucose
virus ontdekt. Stoffen tegen dit enzym worden voor de behandeling van Human
Immunodeficiency Virus (HIV) patiënten
gebruikt.
Van de zes leucose virus subgroepen (A, B,
C, D, E en J), die bij de kip voorkomen,
waren tot voor kort met name de typen A en
B (behorend tot de exogene leucose virussen) en mogelijk E (endogeen van aard) van
betekenis voor het ontstaan van ernstige
bedrijfsschade. Hier is verandering in gekomen met de opkomst van de nieuwe subgroep J, verwekker van met name myeloïdeleucose bij slachtdieren (Payne et al., 1991).
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Het aviaire leucose virus veroorzaakt tumorgroei wanneer het provirus vlak bij een celoncogen wordt geïntegreerd. Een dergelijk
gen wordt samen met het provirus afgelezen
waardoor celgroei bevorderende eiwitten
(met kinase activiteit) worden geproduceerd.
Tumoren ontstaan meestal pas aan het einde
van de opfokperiode of aan het begin van de
productie. Afhankelijk van het celtype dat
wordt aangetast, varieert het tumorspectrum.
Naast tumorgroei zijn de niet-neoplastische
effecten van het aviaire leucose virus van
belang. Met name immuunsuppressie moet
genoemd worden in dit kader (Smith, 1987).
Hierdoor kunnen allerlei niet-specifieke
neveneffecten ontstaan die invloed hebben
op de gezondheid en productie van de geïnfecteerde dieren. Een belangrijk neveneffect
dat gezien werd bij de nakomelingen van
slachtkuikenmoederdieren die besmet waren
met aviaire leucose virus subgroep J, was
ernstige groeiachterstand (Landman et al.,
2002) en schade aan het verenpak (Landman
et al., 2001).
Aviaire leucose virus infecties kunnen diverse soorten tumoren of leucosevormen veroorzaken, te weten:
1. Lymfoïde leucose: proliferatie van Blymfocyten. Tumoren komen voor in verschillende organen vanaf 14 weken leeftijd. De klinische symptomen zijn niet
specifiek.
2. Myeloïde leucose: proliferatie van myeloblasten. Tumoren kunnen in diverse organen voorkomen vanaf 24 weken leeftijd.
Beenmergtumoren worden vooral gezien
op de schedel, binnenzijde sternum en costochondrale overgang, maar soms elders
(Figuur 4). Hierbij prolifereren de myeloblasten in de extrasinusoïdale ruimtes.
3. Myelocytomatose: proliferatie van myelocyten. Tumorweefsel is gelokaliseerd in de
intrasinusoïdale ruimte van het beenmerg.
Soms zijn andere organen erbij betrokken.
Woekeringen zijn te vinden aan de oppervlakte van diverse beenderen onder andere de tibia en tarsus.
4. Erythroïde leucose: proliferatie van
erythroblasten. Vooral de lever en milt zijn
aangetast. Symptomen zijn echter nietspecifiek.
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5. Osteopetrose: proliferatie van osteoblasten die snel differentiëren naar osteocyten.
Tumorgroei ontstaat vanaf 8 tot 12 weken
leeftijd. Kenmerkend is de botverdikking
van met name de diafysaire cortex van de
tibia en tarsus (Figuur 5). Bij transversaal
doorklieven van aangetaste beenderen is
het merg geheel of gedeeltelijk verdrongen door botweefsel hetgeen pathognomonisch is (Figuur 6). De aandoening is
bilateraal en symmetrisch en wordt vaker
bij mannelijke dieren waargenomen.
6. Haemangiomen (= endotheliomen): proliferatie van endotheelcellen waardoor
‘bloedblaren’ ontstaan (in de huid: bloedvinnen genoemd) waaruit de dieren verbloeden. De bloedblaren zijn pathognomonisch. Haemangiomen ontstaan vanaf
24-36 weken leeftijd.
7. Nefroblastomen: proliferatie van embryonaal nierweefsel met nodulaire tumorgroei. Deze ontstaan vanaf 8-24 weken
leeftijd.

Figuur 4. Proliferatie van myeloblasten in het
beenmerg van de ribben, vertebrae en het os
sacrum bij dit geval van myeloïde leucose.

Figuur 5. Osteopetrose in het kader van een infectie met het aviaire leucose virus. Kenmerkend is
de botverdikking van met name de tibia en tarsus.

Figuur 6. Pathognomonisch voor osteopetrose is
dat bij het transversaal doorklieven van aangetaste beenderen het merg geheel of gedeeltelijk vervangen is door botweefsel (rechts in beeld).

In het algemeen kan de diagnose gesteld
worden met behulp van postmortaal en histopathologisch onderzoek. Haemangiomen,
osteopetrose en beenmergtumoren bij myeloïde leucose hebben bij sectie echter zeer
specifieke kenmerken waardoor het verrichten van histopathologisch onderzoek achterwege zou kunnen blijven.
Van de zojuist genoemde tumortypes zijn
osteopetrose, nefroblastomen, myelocytomatose en in mindere mate myeloïde leucose
van belang in het kader van locomotiestoornissen bij de kip. Kreupelheid kan bij alle
zojuist genoemde vormen optreden. Bij nefroblastomen is dat het gevolg van compressie
van de n. ischiadicus door tumorgroei. Bij de
overige vormen ontstaan bottumoren.
Histologisch ziet men bij myelocytomatose
massale intra- en extravasculaire ophopingen van myelocyten (en in geval van myeloïde leucose myeloblasten) in verschillende
parenchymateuze organen. Deze ophopingen zijn veelvuldig aanwezig buiten de sinusoïden en in de omgeving van portale gebieden in de lever. Hierdoor ontstaat compressie van parenchymateus weefsel. Bij microscopisch onderzoek van osteopetrosis valt
op dat het periostium ernstig verdikt is door
de toename van osteoblasten. De densiteit
van de osteoclastenpopulatie is afgenomen.
Voorts is er een toename in de grootte en
onregelmatigheid van de Haverse kanalen,
en een toename in aantal en de grootte van
de lacunae. De positie van deze laatste is
ook veranderd. Nefroblastomen worden
microscopisch gekenmerkt door het voorkomen van woekeringen met het aspect van

embryonaal nierweefsel.
Tegen een aviaire leucose infectie bestaat
geen behandeling. Alle aandacht wordt daarom gericht op de preventie. Omdat leeftijdsresistentie tegen infectie en tumorgroei een
grote rol speelt, is het van belang om horizontale transmissie zo veel mogelijk te voorkomen tot dat de dieren ouder dan 8 weken
zijn. Horizontale infecties na deze leeftijd
leiden nauwelijks tot tumorgroei en verticale
transmissie tijdens de reproductiefase, hetgeen ook van toepassing is voor de ‘nieuwe’
J-variant (Koch et al., 2000). Preventief kan
horizontale transmissie bij nakomelingen
worden voorkomen door vrouwelijke uitscheiders in reproductiebestanden op te sporen en te verwijderen. Voor dit doel wordt
meestal virusisolatie alleen of in combinatie
met p27 ELISA (detectie van groepspecifiek
antigeen) op cloaca- dan wel eileiderswabs
gebruikt. Door reproductie bestanden zo ‘op
te schonen’ wordt horizontale transmissie op
jonge leeftijd voorkomen en verspreiding
van de ziekte tegengegaan. Serologisch
onderzoek is van beperkte waarde bij de
bestrijding. Verticaal besmette dieren of dieren die op zeer jonge leeftijd horizontaal
besmet worden, worden immuuntolerant en
ontwikkelen derhalve geen of nauwelijks
antistoffen. Het zijn juist deze dieren die het
meeste virus uitscheiden en van groot belang
zijn in de verticale overdracht van deze ziekte. Zij dienen daarom uit reproductiebestanden te worden verwijderd.
Reticulo-endotheliose
Reticulo-endotheliose vormt naast Marekse
ziekte en aviaire leucose een derde group
infectieuze tumorziektes bij de kip. Het etiologisch agens is, zoals aviaire leucose virus,
een retrovirus en vertoont derhalve veel overeenkomsten daarmee. De aandoening komt
echter minder vaak voor dan aviaire leucose
omdat het virus niet wijd verspreid is. Een
toename in prevalentie wordt in de meer
recente literatuur gemeld.
Een infectie met reticulo-endotheliose virus
kan drie verschillende ziektebeelden veroorzaken: acute tumoreuze ontaarding van reticulaire cellen, ‘runting disease syndrome’ en
chronische neoplasieën. Bij chronische neoplasieën worden proliferaties beschreven als
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bursa lymfomen, non-bursale lymfomen en
andere lymfomen.
In het kader van runting disease syndrome
worden diverse typen laesies beschreven
waaronder vergroting van perifere zenuwen
en typische afwijkingen aan de veren (‘nakanuke’). De zenuwlaesies doen denken aan
Marekse ziekte waarmee ze verward kunnen
worden, hoewel niet alle dieren met laesies
kreupel worden. Voorts kunnen tumoren in
het kader van non-bursale reticulo-endotheliose, waarbij T lymfocyten prolifereren met
behulp van histopathologisch onderzoek niet
van Marek lymfomen worden onderscheiden
(Witter et al., 1986). Dit type reticulo-endotheliose is echter slechts in een experimentele
setting beschreven.
Voor een accurate diagnose is isolatie en
identificatie van het virus noodzakelijk. In
celkweek kan het voorkomen van cytopathisch effect een indicatie zijn voor virusgroei, maar dat dient bevestigd te worden
door antigeen detectie. Diagnostiek middels
PCR is ook beschreven.
Trilziekte
Trilziekte of aviaire encephalomyelitis (AE)
werd voor het eerst beschreven in 1930
(Jones, 1932) en wordt veroorzaakt door een
RNA-enterovirus uit de familie van de
Picornaviridae (Shafren & Tannock, 1992).
Het trilziektevirus wordt na ingestie, afhankelijk van de leeftijd van de dieren, korter of langer met de faeces uitgescheiden, waarna horizontale verspreiding kan optreden. Bovendien
vindt ook verticale overdracht van het virus
plaats, hetgeen voor de epidemiologie van
deze aandoening van groot belang is (Calnek,
1960).
Trilziekte is hoofdzakelijk een darminfectie
die onder natuurlijke omstandigheden per os
geïnitieerd wordt (Hoekstra, 1964). Virus
opname vindt vooral plaats in het duodenum,
waarna viraemie volgen en infectie van de viscerale organen, skeletspieren en uiteindelijk
het centrale zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel raakt niet bij de infectie betrokken
(Shafren & Tannock, 1991). Het virus spreidt
zeer snel binnen een koppel, hetgeen ook
gebruikt wordt bij de vaccinatie (vaak wordt
slechts 2% van het koppel per os geënt).
Het virus is relatief resistent in de voor
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pluimvee gebruikelijke omgeving en kan
lang in strooisel overleven. Dit betekent dat
horizontale spreiding van het virus eenvoudig geschiedt door contacten en uitwisseling
van besmette materialen.
De aard en ernst van de verschijnselen die
optreden na blootstelling aan AE virus zijn
afhankelijk van de leeftijd van de dieren ten
tijde van de infectie. Infectie in of na de vierde levensweek leidt niet tot klinische verschijnselen. Deze leeftijdsresistentie is vermoedelijk het gevolg van de toenemende
humorale immuniteitspotentie van het
opgroeiende kuiken. De humorale immuunrespons van oudere kippen zou in staat zijn
de verspreiding van AE virus te stoppen
voordat het centraal zenuwstelsel wordt
bereikt (Westbury & Sinkovic, 1978).
Kuikens die lijden aan trilziekte worden
progressief atactisch en gaan in een later stadium op de hakken zitten. Bij een gering deel
van de dieren is een fijne tremor te voelen in
de kop en de nek. Bij oudere kippen worden
zoals reeds gezegd geen zenuwverschijnselen waargenomen; wel kan een tijdelijke
reversibele legdaling (5-10%) worden vastgesteld.
De sectie van aan trilziekte lijdende dieren
verloopt negatief. Histologisch onderzoek
kan het vermoeden van trilziekte ondersteunen. In het centraal zenuwstelsel wordt een
niet-purulente encefalomyelitis gezien.
Typisch zijn de perivasculaire cuffs van kleine lymfocyten in het cerebrum, ruggenmerg
en dorsale ganglia. Voorts wordt microgliosis
in de meeste delen van het cerebrum gezien
en degeneratie van Purkinje cellen.
Kenmerkend zijn de microgliosis van de
midden hersenen en de centrale chromatolyse (bij NDV wordt soms perifere chromatolyse gezien) van de neuronen van de hersenstam. Voorts treden lymfocyten aggregaten in
diverse organen op. Indien deze in de kliermaag voorkomen samen met centrale zenuwstelsel letsels, is dat pathognomonisch. Ter
bevestiging dient aanvullend bloedonderzoek
van gepaarde sera en/of viruskweek van hersenmateriaal uitgevoerd te worden. Ook kan
een immunofluorescentie test worden uitgevoerd op hersenmateriaal.
De ziekte kan voorkomen worden door middel van vaccinatie. Immunisatie gebeurt vaak
met behulp van een levende entstof, eventu-

eel gevolgd door een geïnactiveerd vaccin.
De enting wordt meestal na 8 weken leeftijd
(in verband met restpathogeniteit en afwezigheid van maternale antistoffen) en niet later
dan 4 weken voor de productie toegepast. De
enting van moederdieren beschermt de nakomelingen in de gevoelige periode.
Perifere aandoeningen

Bacteriële arthritiden/synovitiden,
osteomyelitis en spondylitis
Algemeen
Hoewel de synoviale membraan infectie door
bacteriën kan voorkomen, kan ze onder
bepaalde omstandigheden gekoloniseerd
worden door deze micro-organismen. Dit is
het geval wanneer de synoviale membraan
overspoeld wordt (veelal hematogeen) door
een groot aantal kiemen, de betrokken kiem
virulent is (dat wil zeggen in het bezit van
bepaalde virulentie factoren) of de gastheer
aan immuunsuppressie lijdt. Een combinatie
van deze factoren is ook mogelijk.
Osteomyelitis en spondylitis ontstaan eveneens veelal hematogeen, waarbij verminderde weerstand een rol kan spelen.
Diagnostisch is het verrichten van bacteriologisch onderzoek (BO) van aangetaste
gewrichten van belang. In chronische gevallen kan het BO negatief verlopen, dit is vooral het geval wanneer mycoplasma in het spel is.
Salmonella spp.
Het genus salmonella, genoemd naar de
Amerikaanse dierenarts en bacterioloog
Salmon, behoort tot de familie van de
Enterobacteriaceae en bestaat gebaseerd, op
genetische en biochemische eigenschappen,
uit zeven subspecies, en ca. 2500 serovars. De
indeling in serovars geschiedt door middel van
de identificatie van antigenen van de celwand
("O" antigenen) en flagellen ("H"antigenen).
Salmonella infecties bij pluimvee veroorzaken een verscheidenheid aan acute en chronische ziektebeelden, ze kunnen echter ook
symptoomloos verlopen. Besmet pluimvee is
namelijk een van de belangrijkste bronnen
van voedselintoxicaties bij de mens.
Salmonella’s bij pluimvee worden onderver-

deeld in drie categorieën. De eerste groep
omvat niet bewegelijke types zoals S.
Pullorum (S. enterica subspecies enterica
serovar Pullorum) en S. Gallinarum (S. enterica subspecies enterica serovar Gallinarum)
welke gastheerspecifiek zijn, en veroorzaken
respectievelijk acute en chronische septicaemie. Een tweede groep wordt gevormd door
bewegelijke salmonella’s die onder andere
vele belangrijke verwekkers van humane
voedselinfecties omvat zoals S. Enteritidis
(S. enterica subspecies enterica serovar
Enteritidis) en S. Typhimurium (S. enterica
subspecies enterica serovar Typhimurium).
De derde en laatste groep bestaat uit een aantal beweeglijke salmonella’s van het subgenus
S. arizonae (S. enterica subspecies arizonae)
Ze zijn vooral belangrijk bij de kalkoen.
Infectie van kippen geschiedt na ingestie van
de bacterie uit faeces, gecannibaliseerde dieren of aangepikte eieren (horizontale transmissie). Daarnaast is ei-infectie als gevolg
van ovariële transmissie en resulterend in
verticale transmissie mogelijk. Afhankelijk
van de weerstand van de dieren en eigenschappen van de Salmonella-bacterie kan na
invasie een min of meer uitgebreide septicaemie ontstaan.
Salmonella Pullorum
‘Pullorum’ of ‘witte kuikendiarree’ wordt
veroorzaakt door Salmonella Pullorum.
De acute ziekteverschijnselen worden vooral
gezien bij jonge kuikens tot de leeftijd van
drie weken. Incidenteel zijn acute infecties
bij oudere dieren gerapporteerd, met name
bruine leghennen. Naast algemene ziekteverschijnselen, witte diarree en ademhalingsproblemen kan de bacterie blindheid en locomotieproblemen ten gevolge van arthritis van
met name de tibio-tarsale, tarsale en falangeale gewrichten veroorzaken (Figuur 7). Ook
het humeroradiale en het ulnaire gewricht
kan worden aangetast (Figuur 8). Bij meer
recente S. Pullorum uitbraken in de
Verenigde Staten werden vooral arthritiden
met een visceus gelige inhoud waargenomen,
hetgeen het bestaan van S. Pullorum stammen suggereert met een predilectie voor de
gewrichten (Salem et al., 1992). De sterfte
kan variëren van 0 tot 100%. Bij sectie kan
zwelling en congestie van lever, milt en nieD.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 17

Metacam® Injectie.
Rustige recovery door
24 uur postoperatieve
pijnbestrijding.
Metacam injectie is nu definitief geregistreerd als NSAID
dat preoperatief kan worden ingezet voor postoperatieve
pijnbestrijding bij honden. Metacam paart een opvallend
lange werking (liefst 24 uur) aan effectiviteit en veiligheid.
Bovendien is Metacam dankzij intraveneuze of subcutane
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ren voorkomen. Witte haardjes worden soms
in de lever aangetroffen. Noduli die in de
longen, pancreas en het hart worden waargenomen kunnen verward worden met Marekse
ziekte. Het pericardium kan geel of fibrineus
exsudaat bevatten en de caeca kunnen kaasachtige skibula bevatten.

Figuur 7. Ernstige arthritis en synovitis van het
hakgewricht ten gevolge van een Salmonella
Pullorum infectie.

Figuur 8. Ernstige Salmonella Pullorum arthritis
van het ellebooggewricht.

Histologisch onderzoek van gewrichten toont
synovitis aan met in het acute stadium ophopingen van fibrine en granulocyten. In het
chronisch stadium worden lymfocyten en
plasmacellen gevonden.
Voor een definitieve diagnose is isolatie van
de kiem wenselijk. Bij de inzet van serologisch onderzoek moet men rekening houden
met het feit dat ca. 10 dagen nodig zijn voor
seroconversie, bovendien kunnen kruisreacties optreden met andere salmonella’s van de
groep D.
Infecties met S. Pullorum komen in Nederland sinds enkele decennia niet meer voor.
De pullorumvrije status van ons land wordt

bewaakt door middel van serologisch onderzoek van alle fok- en vermeerderingskoppels
op een leeftijd van circa twintig weken. Dit
geschiedt volgens het Besluit onderzoek
Salmonella
arizonae,
Salmonella
Gallinarum en Salmonella Pullorum 1992 en
Richtlijn 90/539/EEG die handelt over veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer
uit derde landen van pluimvee en broedeieren. De ziekte is in veel landen succesvol
uitgeroeid door ‘stamping out’. Dit is mogelijk geweest doordat de kiem sterk gastheer
specifiek is en bijna uitsluitend verticaal
spreidt. Incidentele uitbraken komen echter
nog voor bij sierpluimvee. Dit kan een
bedreiging zijn voor commercieel pluimvee
met uitloop, met name in de toekomst door
de toenemende belangstelling voor deze
vorm van houderij.
Salmonella Enteritidis
Evenals de meeste andere salmonella-soorten zijn Salmonella Enteritidis stammen
gevoelig voor hoge temperaturen en voor
ontsmettingsmiddelen zoals formaline. S.
Enteritidis kan echter persistent in de pluimveestal aanwezig zijn, hetgeen voor de
bestrijding van de bacterie van belang is. Bij
deze persistentie kunnen dragers, zoals
knaagdieren, een belangrijke rol spelen
(Henzler & Opitz, 1992). Omdat S.
Enteritidis niet gastheerspecifiek is, kent
deze bacterie evenals vele andere bewegelijke salmonella’s behorend tot deze groep, een
wijde distributie. Dit maakt de eradicatie
ervan bijzonder moeilijk.
Het optreden van klinische symptomen ten
gevolge van S. Enteritidis infectie is afhankelijk van diverse factoren zoals de leeftijd van
de dieren bij infectie, de infectiedosis, de
aanwezigheid van andere infecties (Qin et
al., 1995) en stress-factoren (Holt et al.,
1994). Daarnaast is gebleken dat verschillen
in virulentie tussen stammen voorkomen.
Deze verschillen vertonen echter geen goede
correlatie met de resultaten van phaag- en
andere typeringstechnieken.
Klinische symptomen en sterfte komen vooral voor bij jonge dieren daar deze een nog
onvoldoende ontwikkelde intestinale flora
hebben en nog niet immuuncompetent zijn
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(Ziprin et al., 1989). Bij oudere dieren komt
kolonisatie en invasie door S. Enteritidis
regelmatig voor, maar klinische symptomen
van de infectie blijven doorgaans achterwege
(Timoney et al., 1989). Na S. Enteritidis
infectie worden slecht ontwikkelde somnolente kuikens met afhangende vleugels
gezien. Blindheid en locomotiestoornissen
als gevolg van een purulente arthritis
(Padron, 1990) komen sporadisch voor
(Figuur 9). De symptomen en laesies zijn niet
specifiek en hebben overeenkomsten met die
van andere salmonella’s, zoals S. Pullorum,
die acute septikemieën veroorzaken.

Mycoplasma spp.
Mycoplasma’s zijn de kleinste zelf-delende
prokaryoten (300-800 nm diameter). Omdat
ze geen celwand bevatten zijn deze kiemen
buiten de gastheer zeer kwetsbaar en niet
gevoelig voor antibiotica die op de celwand
synthese ingrijpen. Bovendien zijn ze moeilijk in vitro te kweken omdat ze complexe
voeding behoeven. Mycoplasma’s koloniseren doorgaans mucosa-oppervlakten. Van de
tweeëntwintig meest bekende soorten aviare
mycoplasma’s, zijn voor de kip in ziektekundige zin van belang: Mycoplasma synoviae, M. gallisepticum en M. iowae.
Mycoplasma synoviae

Figuur 9. Ontstoken kniegewrichten waaruit
Salmonella Enteritidis werd geïsoleerd.

Voor de diagnostiek is isolatie en identificatie van de kiem noodzakelijk. Tegenwoordig
zijn echter ook betrouwbare, serotype-specifieke, commerciële (double antibody sandwich) ELISA kits op basis van monoclonale
antistoffen verkrijgbaar. Voor deze salmonellasoort geldt ook dat enige tijd nodig is na
infectie voor seroconversie waardoor vroege
infecties gemist kunnen worden als uitsluitend het serologisch onderzoek wordt ingezet. Anderzijds, kan de serologie voordelen
bieden bij het opsporen van chronische
infecties in koppels waar een laag percentage
uitscheiders voorkomt.
Maatregelen voor de bestrijding van S.
Enteritidis-infecties bij reproductiedieren in
Nederland zijn beschreven in het Besluit
onderzoek Salmonella Enteritidis 1993 gebaseerd op de zoönose richtlijn 92/117/EEG.
Bestrijding van S. Enteritidis bij leghennen
geschiedt volgens een PPE besluit.

D.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 20

Mycoplasma synoviae vertoont een duidelijke associatie met gewricht- en peesschedepathologie, ofschoon deze bacterie ook vaak in
verband gebracht wordt met subklinische
infecties van de voorste luchtwegen. Vooral
in combinatie met Newcastle disease
(ent)virus en/of infectieuze bronchitis kan
M. synoviae respiratoire problemen veroorzaken ten gevolge van luchtzakontsteking
(Kleven et al., 1972). Luchtzakontsteking
door M. synoviae kan verergeren indien tegelijkertijd immuunsuppressie optreedt door
Gumboro ziekte of door koude.
De kiem werd voor het eerst beschreven in
1954 als verwekker van infectieuze synovitis
(Olson et al., 1956). Verschillen in weefseltropisme (respiratoir versus arthropatisch)
zijn beschreven voor verschillende M. synoviae isolaten (Kleven et al., 1975).
M. synoviae wordt zowel horizontaal als verticaal overgedragen (Carnaghan, 1961). De
verspreiding tussen dieren vindt vooral
plaats via het respiratieapparaat (in aërosolen
die M. synoviae bevatten) waarna via de
bloedbaan gewrichten en de synoviale membraan gekoloniseerd kunnen worden.
Meestal raakt 100% van de dieren besmet;
echter een veel lager percentage ontwikkelt
gewrichtspathologie (gemiddeld tussen de 5
en 15 %) indien arthropathogene stammen in
het spel zijn. Incidenteel kan het percentage
kreupele dieren oplopen tot plus-minus 30%.
Hoewel alle categorieën pluimvee besmet
kunnen raken met M. synoviae, zien we
momenteel in Nederland voor het eerst bij
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pluimvee en wel bij bruine (opfok)leghennen
arthritis/synovitis ten gevolge van infectie
met M. synoviae (Landman & Feberwee,
2001).
Dieren met infectieuze synovitis kunnen
algemene ziekteverschijnselen vertonen
zoals bleke kammen, gerafelde veren en
groeivertraging. In chronische gevallen kan
de kam atrofisch worden. Opvallend is de
zwelling van voetzool- (Figuur 10) en hakgewrichten. Borstblaren komen eveneens voor.
In ernstige gevallen kunnen alle gewrichten
aangetast worden. Tijdens sectie wordt in
acute stadia van de ziekte een crèmekleurige
vloeistof aangetroffen in synoviale holtes.
Lever- en nierzwelling kan optreden, waarbij de laatste meestal een bleek aspect hebben. Het gewrichtskraakbeen kan dun worden en erosies of ulcera vertonen.
Histopathologisch onderzoek van aangetaste gewrichten toont een hypertrofische
synoviale membraan met infiltraten van
lymfocyten, plasmacellen en macrofagen
en in sommige gevallen grote hoeveelheden amyloïd bevattende ophopingen. In de
gewrichtsholtes komen granulocyten en
ontstekingsdebris voor.

Figuur 10. Ernstige voetzoolontsteking na een
Mycoplasma synoviae infectie.

Recentelijk is voor het eerst, bij bruine leghennen, M. synoviae-geassocieerde gewrichtsamyloïdose in spontane gevallen aangetoond
(Figuur 11). Bovendien is de aandoening
experimenteel opgewekt met M. synoviae
afkomstig uit de praktijk. Tevens zijn in de
oude literatuur beschrijvingen gevonden van
chronische M. synoviae gewrichtslaesies die
overeen komen met wat wij nu kennen als
gewrichtsamyloïdose (Landman & Feberwee, 2001). Daar in het verleden geen
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gebruik is gemaakt van gepolariseerd licht al
dan niet in combinatie met een Congo-roodkleuring tijdens het beoordelen van
gewrichtscoupes, is deze bijzondere complicatie van chronische M. synoviae arthritis
over het hoofd gezien.

Figuur 11. Ophoping van amorf oranje gekleurd
materiaal (amyloïd) in de hypertrofische synoviale membraan bij Mycoplasma synoviae arthritis.
Recentelijk is experimenteel vastgesteld dat zowel
bepaalde Enterococcus faecalis als M. synoviae
stammen amyloïdogene eigenschappen bezitten.

Serologisch onderzoek (snelle plaat agglutinatie en haemagglutinatieremmingstest) bij
uitbraken van infectieuze synovitis heeft
slechts beperkte diagnostische waarde omdat
seropositieve koppels zonder gewrichspathologie ook voorkomen. Dit is overigens ook
van toepassing voor veel andere verwekkers
van bacteriële arthritis. Derhalve is het nodig
de kiem uit aangetaste gewrichten te isoleren
voor het stellen van de diagnose, hetgeen bij
M. synoviae slechts mogelijk is in het acute
stadium. Chronisch ontstoken gewrichten (8
tot 10 weken na infectie) zijn, in tegenstelling tot de luchtpijp, bij M. synoviae besmette koppels doorgaans negatief (Olson & Kerr,
1967). Identificatie van de gekweekte mycoplasma’s geschiedt middels immunofluorescentie. Recentelijk zijn nieuwe moleculaire
technieken beschikbaar gekomen zoals PCR
waarmee M. synoviae-DNA in weefsel en
kweekmedium kan worden aangetoond.
Indien het bacteriologisch onderzoek bij
meerdere dieren negatief verloopt en hun
bloedmonsters sterk seropositief voor M.
synoviae zijn, kan slechts een waarschijnlijkheidsdiagnose worden uitgesproken.
Onlangs zijn mycoplasma infecties aangetoond waarbij nauwelijks serorespons geme-

ten werd. Dit suggereert het voorkomen van
atypische stammen die weinig of niet reageren met het huidige antigeen (S.H. Kleven,
persoonlijke mededeling). Hierbij dient te
worden opgemerkt dat door nagenoeg alle
laboratoria een antigeen wordt gebruikt (op
basis van M. synoviae geïsoleerd uit kalkoengewrichten) dat dateert uit 1956 en
sedertdien niet is gewijzigd. Het is genoegzaam bekend dat de antigeenconfiguratie
van veel micro-organismen aan verandering
onderhevig is.
Een M. synoviae besmet koppel blijft
levenslang geïnfecteerd. Een behandeling
met antibiotica is derhalve niet effectief
maar kan eventueel bijdragen in de bestrijding van de ernst van de klinische symptomen en de secundaire infecties. Na een
behandeling zijn de problemen echter vaak
recidiverend. Zoals reeds is vermeld hebben
mycoplasma’s geen celwand, derhalve zijn
ze niet gevoelig voor antibiotica die op de
celwand aangrijpen zoals penicillinen
(penicilline, ampicilline, enz.). Gevoeligheid is wel aangetoond voor quinolonen
(enrofloxacin), macroliden (tylosine) tetracyclinen (oxytetracycline, doxycycline) en
pleuromutilinen (tiamutin).
Vaccinatie tegen M. synoviae wordt wereldwijd slechts op beperkte schaal toegepast,
derhalve is informatie hierover schaars.
Voor M. synoviae zijn zowel dode als levende vaccins beschreven. In algemene zin kan
gesteld worden dat geïnactiveerde vaccins
kunnen bijdragen aan de reductie van de
economische schade (eiproductie). Een
besmetting kan echter niet worden voorkomen. Een levend vaccin op basis van een
MS-H stam is beschreven. Deze entstof kan
worden toegepast via de oogdruppel methode zonder bijwerkingen. Dit vaccin is toegepast in veldstudies waaruit bleek dat het succes van de vaccinatie mede afhankelijk is
van de M. synoviae status van het koppel. De
positieve effecten zijn een reductie van klinische symptomen, verticale transmissie en
een verbetering van de productieresultaten
(zelfs bij nakomelingen van gevaccineerde
moederdieren).
Voor de bestrijding van M. synoviae bij
pluimvee bestaan in Nederland geen verplichte programma’s.

Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus is de meest voorkomende staphylococcussoort bij de kip. Deze
Gram-positieve bacterie, behorend tot de familie van de Micrococcaceae, koloniseert bij
pluimvee de huid en mucocutane overgangen
als commensaal.
S. aureus infecties bij kippen treffen hoofdzakelijk de botten, peescheden en gewrichten.
Uit recent Iers onderzoek is gebleken dat circa
60 % van de S. aureus stammen afkomstig van
arthritis, synovitis en botinfecties bij de kip
een op elkaar gelijkend pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) patroon vertonen
(McCullagh & McNamee, 1998). Het is daarom niet ondenkbaar dat slechts een beperkt
aantal S. aureus (patho)types betrokken is bij
alle pootproblemen.
De mate waarin staphylococcen binden aan
collageen is bepalend voor de virulentie van
isolaten: stammen zonder collageen-adhesiefactor zijn minder virulent (Patti et al., 1994).
Het feit dat bloedvaten in de omgeving van de
groeischijven geen endotheel bevatten maar
begrensd zijn met kraakbeen dan wel botmatrix, doet vermoeden dat deze vaten predilectieplaatsen zijn voor het binden van circulerende bacteriën (die van tijd tot tijd in het bloed
voorkomen maar door gezonde dieren worden
geëlimineerd). De pathogenese van femurkopnecrose (chondronecrose) ten gevolge van S.
aureus berust vermoedelijk op dit fenomeen
(Speers & Nade, 1985).
Over de pathogenese van S. aureus arthritis en
synovitis is nog weinig bekend. De ubiquitair
bij het dier voorkomende bacterie kan op plaatsen waar de normale beschermingsmechanismen tekortschieten (navel bij jonge dieren,
wondjes na snavelkappen en na parenterale
vaccinaties) invaderen en op de predilectieplaatsen ziekteverschijnselen veroorzaken.
Immuunsuppressie ten gevolge van onder meer
Gumboro ziekte, infectie met chicken anemia
virus en Marekse ziekte kan het ontstaan van
septische staphylococceninfecties bevorderen.
Staphylococcus infecties kennen verschillende
verschijningsvormen. Een septicaemische
vorm die voorkomt bij leggende dieren of pas
overgeplaatste hanen, granulomen in de lever
en longen, gangreneuze dermatitis van lellen en
tenen (Figuur 12) en borstblaren, soms gecombineerd met een infectie met Clostridium perD.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 23

fringens type A, en dooierrestontsteking.
Meest voorkomend is echter de infectieuze
synovitis gekenmerkt door ontsteking van de
subcutis, peesscheden, pezen, gewrichten
(Figuur 13) en slijmbeurzen. Vooral zware
slachtrassen zijn er gevoelig voor omdat ze
beschikken over meer ‘poreus’ fibreus bindweefsel (Van Walsum, 1983). Een chronische
vorm, gekenmerkt door een gelocaliseerde
ontsteking van de voetzolen en genaamd
‘bumble-foot’, wordt eveneens regelmatig
gezien bij slachtrassen. Bij witte leghorns die
over een kwalitatief beter fibreus bindweefsel
beschikken, wordt incidenteel synovitis waargenomen en wel circa tien dagen na het snavelkappen.

Figuur 12. Staphylococcus aureus infecties veroorzaken in de regel arthritis en synovitis. Sommige
isolaten induceren necrose van tenen en lellen. Deze
laesies kunnen worden verward met ergotisme.

Figuur 13. De hakken (vooral de linker) van dit kuiken vertonen verschijnselen van acute arthritis
(calor, dolor, rubor et tumor). Hieruit werd
Staphylococcus aureus geïsoleerd.

Andere verschijningsvormen die het locomotieapparaat treffen zijn spondylitis van veelal
T3 en T5 en de reeds vermelde chondronecrose van de proximale femur of tibia. Bij
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alle genoemde vormen kan (zichtbaar) osteomyelitis voorkomen, vooral in de proximale
tibia en femur. Macroscopisch zijn deze laesies als focale gebieden met geel kaasachtig
exsudaat
en/of
necrose
zichtbaar.
Histologisch kan ook necrose vastgesteld
worden. Voorts kunnen in aangedaan weefsel
infiltraties met granulocyten en coccoïde
Gram-positieve bacteriën worden gevonden.
Kippen met staphylococcen infecties zijn
lusteloos, zitten bol, laten één of beide vleugels hangen, willen niet lopen, hebben koorts
en sterven spoedig (Figuur 14). Veelal zijn
juist dieren in goede conditie aangetast. Bij
kippen die de acute fase overleven ontstaan
weldra afwijkingen van de gewrichten passend bij infectieuze synovitis.

Figuur 14. Een kuiken met een staphylococcen
infectie (lusteloos, bol, met hangende vleugels,
koorts en wil niet lopen).

Indien bij sectie synovitis laesies worden
gevonden kan het vermoeden van een S.
aureus infectie worden uitgesproken. Het bacteriologisch onderzoek kan uitsluitsel geven.
Bij acute staphylococcen infecties kan een therapie met antibiotica op basis van gevoeligheid
succesvol zijn. In een chronisch stadium en
vooral waanneer arthritis het klinisch beeld
domineert zijn de resultaten veelal teleurstellend. De slechte doorbloeding van de gewrichten is hieraan debet. Bij recidiverende bedrijfsinfecties worden soms stalvaccins toegepast.
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis is een Gram-positieve
coccoïde bacterie behorend tot de familie van
de Streptococcaceae. Van de enterococcen
wordt deze soort het meest frequent geassocieerd met ziekte bij de kip, waar hij met name
bekend staat als verwekker van endocarditis

(Gross & Domermuth, 1962; Jortner &
Helmboldt, 1971). Bij jonge kuikens kan E. faecalis encefalitis veroorzaken. Aangetaste dieren
vertonen torticollis en worden vanwege hun
typische houding sterrekijkers genoemd (Figuur
15). Met de ontdekking van arthropathogene E.
faecalis stammen die vooral bij bruine
(opfok)leghennen gewrichtsamyloïdose induceren, zijn nieuwe aspecten van deze kiem aan het
licht gekomen (Landman et al., 1994; 1998).
Figuur 16. Twee bruine opfokleghennen van dezelfde leeftijd (4 weken oud). Het rechter dier werd geïnoculeerd met 106 kve van een arthropathische en
amyloïdogene Enterococcus faecalis stam. Het linker dier is een gezonde controle.

Figuur 15. Kuiken met torticollis (sterrekijker) ten
gevolge van Enterococcus faecalis encephalitis.

Gewrichtsamyloïdose openbaarde zich aanvankelijk vooral vanaf circa 6 weken leeftijd:
de dieren bleven achter in ontwikkeling, hadden een ruw verenkleed en vertoonden een
typisch stramme gang (Figuur 16) (Landman
et al., 1994). Onderzoek heeft uitgewezen
dat verontreinigde Marek entstof suspensies,
met in sommige gevallen 106 kve E. faecalis/ml, een bron van besmetting voor eendagskuikens kan zijn (Landman et al., 2000).
In dit kader, hebben Steentjes en anderen
(2002) recentelijk uitbraken van éénzijdige
E. faecalis-geassocieerde gewrichtsamyloïdose (linker hak) gerapporteerd bij negen
koppels slachtkuikenmoederdieren (Figuur
17), die zeer waarschijnlijk iatrogeen van
oorsprong waren (verontreigingde Marek
entstof suspensies). Daarnaast is de verticale
overdracht van deze bacterie experimenteel
aangetoond (Landman et al., 1999), hetgeen
een verklaring vormt voor de vaak voorkomende link tussen bepaalde moederdierbestanden en problemen bij nakomelingen.

Figuur 17. Éénzijdige Enterococcus faecalis-geassocieerde gewrichtsamyloïdose van de linker hak.
De gezonde rechter hak bevindt zich aan de bovenkant van de foto. De aandoening is zeer waarschijnlijk iatrogeen van oorsprong (intramusculaire injectie van verontreinigde Marek entstofsuspensie). Bij
het openen van het gewricht is het oranje gekleurde
amyloïd zichtbaar.

Aanwijzingen voor klonale verspreiding van
amyloïdogene en amyloïd-geassocieerde E.
faecalis stammen werden gevonden na typering van isolaten afkomstig van bruine leghennen en slachtkuikenmoederdieren door
middel van analyse van chromosomaal DNArestrictie-endonuclease-fragmenten na digestie met Sma (Serratia marcescens) I en pulsed-field
gel-electrophorese
(PFGE)
(Landman et al., 1998; Steentjes et al., 2002).
De onderzochte stammen waren afkomstig uit
verschillende Europese landen (behalve één
uit Californië) en verzameld over een tijdsbestek van acht jaar. Alle isolaten waren genetisch identiek. De resultaten van deze epidemiologische studies doen vermoeden dat de
D.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 25

onderzochte isolaten mogelijk tot hetzelfde
pathotype behoren. Figuur 18 toont de klonaliteit van amyloïdogene en amyloïd-geassocieerde E. faecalis verzameld in Europa in
4 jaar tijd.

Figuur 18. Pulsed-field gel electrophorese chromosomaal restrictie-endonuclease patronen van
Enterococcus faecalis na Sma I digestie. Rij 3 t/m 9
bevatten digestie producten van amyloïdogene en
amyloïd-geassocieerde E. faecalis stammen afkomstig uit Nederland, België, Italië, Duitsland en
Frankrijk, verzameld over een periode van 4 jaar. Rij
1 en 2 bevatten niet-amyloïdogene stammen, rij 10
een controle isolaat uit de darm en in M is een marker geplaatst (Saccharomyces cerevisiae). Alle amyloïdogene en amyloïd-geassocieerde stammen zijn
genetisch identiek (met toestemming van Amyloid:
The Journal of Protein Folding Disorders).

Amyloïdose wordt nauwelijks waargenomen
bij witte leghennen. Genetisch onderzoek
naar het gen van het amyloïd-voorlopereiwit
(serum amyloïd A (SAA)) heeft geleerd dat
dit eiwit bij beide kippensoorten gelijk is, en
dat een verklaring voor het verschil in incidentie van E. faecalis-geassocieerde
gewrichtsamyloïdose derhalve in andere factoren gezocht moet worden (Ovelgönne et
al., 2001). Uit recent onderzoek naar de
leukocytenrespons tijdens amyloïd inductie
D.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 26

met E. faecalis bij beide type dieren is
gebleken dat de immuunrespons van witte
en bruine kippen in grote mate verschilt: bij
de bruine kip prevaleert een humorale
respons met een grote toename van leukocyten tijdens de infectie (bevordert de acute
phase respons en de vorming van SAA), terwijl bij de witte kip de cellulaire immuniteit
op de voorgrond treedt met een geringe toename van leukocyten in het bloed (Zekarias
et al., 2000). Dit laatste bevordert een gunstig verloop van de infectie terwijl de productie van SAA niet of nauwelijks gestimuleerd zal worden.
De klinische verschijnselen van E. faecalisarthritis/gewrichtsamyloïdose zijn niet specifiek. Indien het jonge dieren betreft is ernstige groeiachterstand, een typisch stramme
gang waarbij soms de vleugels gebruikt worden bij het lopen, een lange bovensnavel en
een ruw verenkleed opvallend. De hennen
hebben vaak ernstig verdikte hak- en kniegewrichten. Soms is de aandoening éénzijdig (Figuur 19). In ernstige gevallen doen de
overige gewrichten (carpus tot en met kaakgewricht) mee.

Figuur 19. Bruine leghen met éénzijdige
Enterococcus faecalis-geassocieerde gewrichtsamyloïdose.

Over het algemeen zijn die kippen niet ernstig ziek. Sommige hennen zijn nog in productie terwijl ze een chronische bacteriëmie
hebben. Bij sectie is het voorkomen van ernstige gewrichtszwelling met ophoping van
oranje gekleurd amorf materiaal pathognomonisch voor gewrichtsamyloïdose (Figuur
20). Hierbij dient met klem te worden
gezegd dat daarmee de etiologie nog niet is
vastgesteld. Onlangs is immers aangetoond
dat M. synoviae ook gewrichtsamyloïdose

kan induceren (zie eerder). Het ziet er naar
uit dat bij bruine leghennen vooral E. faecalis en M. synoviae potentiële oorzaken zijn
voor gewrichtsamyloïdose. Bij slachtkuikenmoederdieren zijn in dat verband E. faecalis en S. aureus belangrijk gebleken.

ampicilline/amoxycilline. In een vaccinatie
studie uitgevoerd bij de Gezondheidsdienst
voor Dieren waarbij een formaline geïnactiveerd vaccin werd gebruikt kon geen
bescherming worden aangetoond (W.J.M.
Landman & A. Feberwee, niet gepubliceerde
resultaten).
Escherichia coli

Figuur 20. Enterococcus faecalis-geïnduceerde
gewrichtsamyloïdose waarbij massaal oranje
gekleurd amyloïd in de hypertrofische synoviale
membraan cumuleert.

Histologisch onderzoek van gewrichtscoupes toont een microscopisch beeld waarbij
hypertrofie van de synoviale membraan met
grote ophopingen van optisch actief amorf
materiaal (appelgroene dubbelbreking onder
gepolariseerd licht na Congo rood kleuring)
kenmerkend is. Bovendien komen infiltraties met vooral lymfocyten en plasmacellen
voor. Daarnaast ziet men soms purulente
ontstekingshaarden en deformerende arthritis.
Een behandeling met antibiotica is vooral in
een chronisch stadium teleurstellend in verband met de geringe penetratie in het gewricht.
Bovendien zijn de isolaten resistent voor de
meeste antibiotica behalve penicilline en

De darmcommensaal Escherichia coli (een
Gram-negatieve bacterie behorend tot de
Enterobacteriaceae) kan na een opportunistische infectie een breed scala aan systemische en lokale ziekteverschijnselen veroorzaken: sepsis, polyserositis, coligranulomen,
peritonitis, eileiderontsteking, otitis media,
dooierrestontsteking, synovitis/osteomyelitis, cellulitis (subcutaan flegmoon), enteritis
en panoftalmie. Naar schatting is 10-15%
van de coliformen in de darm van gezonde
kippen potentiëel pathogeen voor het dier.
Ook de voor de volksgezondheid relevante
verotoxische E. coli O157:H7 komt voor als
infectieus agens bij de kip (Doyle et al.,
1987). Daarnaast zijn E. coli infecties bij de
kip van groot economisch belang door het
hoge percentage afkeuringen die ze aan de
slachtlijn veroorzaken bij dieren die ogenschijnlijk nog in goede conditie verkeren.
E. coli-serotypen worden gedetermineerd
aan de hand van vier antigenen. Het F- of
pilus-antigeen is betrokken bij de binding
van E. coli-bacteriën aan andere cellen,
maar de betekenis ervan voor E. coli als
ziekteverwekker bij de kip is onduidelijk. De
aanwezigheid van flagellen aan de E. colibacterie wordt vertegenwoordigd door Hantigeen. Er is geen relatie tussen het voorkomen van deze flagellen en de pathogeniteit van het betreffende E. coli-serotype. De
aanwezigheid van een kapsel rond de bacterie wordt weergegeven door het K- of capsulaire antigeen. En als laatste de aanwezigheid van het O- of somatisch antigeen dat
aangeeft welk endotoxine het betreffende E.
coli-serotype produceert. Behalve de eigenschap om sterfte te veroorzaken in embryo’s
is er geen enkele virulentie factor gevonden
die gebruikt kan worden om pathogene E.
coli stammen te onderscheiden van niet
pathogene isolaten. Slechts de aanwezigheid
van het capsulair antigeen K1 lijkt goed te
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correleren met pathogeniteit bij de meeste
stammen (Wooley et al., 1993).
Een infectie met E. coli is in het merendeel
der gevallen secundair. Primair zijn beschadigingen van het epitheel van het respiratieapparaat door virussen (veld- en entvirussen), te hoge NH3 concentraties in de stallucht, mycoplasma infecties, enz. (Gross,
1961). Bij oudere dieren aan het begin van
de leg, werkt ook stress predisponerend
(waarschijnlijk uitmondend in immuunsuppressie) voor het aanslaan van een E. coliinfectie.
Naast de verspreiding (vooral binnen koppels) van E. coli-bacteriën via stofdeeltjes
beladen met kiemen, is de verspreiding door
faecale contaminatie van broedeieren van
belang voor de transmissie van deze kiem
tussen koppels. Verticale transmissie door
besmetting in de eileider vóór de schaalvorming lijkt van beperkte betekenis.
Gewrichtspathologie als gevolg van infectie
met E. coli ontstaat na septicaemie.
Overlevende dieren ontwikkelen osteomyelitis en synovitis. Laesies in de gewrichten
van de thoracolumbale wervels kunnen leiden tot spondylitis en progressieve parese en
paralyse.
De pathologische afwijkingen en histopathologie zijn niet specifiek. Tijdens microscopisch onderzoek kunnen lymfocyten, plasmacellen en granulocyten subsynoviaal
gezien worden. Ophopingen van Gram-negatieve staven kunnen ook in aangetast weefsel
voorkomen.
De diagnose kan pas met zekerheid gesteld
worden na bacteriologisch onderzoek van ontstoken organen en weefsels waarbij de verwekker wordt geïsoleerd en geïdentificeerd.
De behandeling van E. coli infecties met
antibacteriële chemotherapeutica moet altijd
op basis van gevoeligheidstests gebeuren
omdat veel isolaten afkomstig van pluimvee
resistentie tegen verschillende middelen vertonen. Bovendien zijn de resultaten van een
behandeling wisselend vooral als het antibioticum de plaats van ontsteking moeilijk kan
bereiken. Bij ernstige recidiverende
bedrijfsproblemen worden stalvaccins vaak
met
succes
ingezet.
Bij
de
Gezondheidsdienst voor Dieren worden ze
altijd bereid op basis van isolaten verkregen
uit zieke dieren afkomstig van het te behanD.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 28

delen probleembedrijf. Stammen worden
vermenigvuldigd op schapenbloed agar. De
platen worden afgeschraapt en daarna volgt
suspensie in fysiologisch zout en formaldehyde (eindconcentratie 0.35%). Per liter
autovaccin worden, afhankelijk van de
groeisnelheid van de kiem één of twee agarplaten gebruikt om tot de gewenste concentratie antigeen te komen (ca. 108 kve/ml). Na
het afdoden volgt een uitgebreide steriliteitscontrole van het vaccin. Wanneer na 7 dagen
geen groei is opgetreden (op vaste voedingsbodems en in ophopingsmedium) wordt het
betreffende vaccin vrijgegeven.
In het kader van de preventie kan chloortoevoeging aan het drinkwater en het gebruik
van gesloten drinknippelsystemen de incidentie van colibacillose verminderen. Het
verstrekken van gepelleteerd voer kan een
gunstig effect hebben omdat het minder faecale contaminanten, waaronder E. coli,
bevat. Ook het toedienen van darmflora aan
jonge kuikens kan een gunstig effect hebben
doordat pathogene E. coli bacteriën verdrongen worden door middel van ‘competitive
exclusion’. Daar eischaalbesmeuring zeer
belangrijk is voor de transmissie van E. coli
naar de nakomelingen, is aandacht voor
broedeihygiëne essentieel. Dit behelst frequent rapen van eieren, geen grondeieren
inleggen, nestvulling vaak verschonen en
vuile eieren verwijderen.
Pasteurella multocida
Pasteurella multocida dankt zijn naam aan
Louis Pasteur die de bacterie gebruikte in
zijn beroemde experimenten over de inductie van immuniteit. Deze Gram-negatieve
kiem behoort tot één van de drie genera van
de familie Pasteurellaceae.
Serotypering van pasteurella’s geschiedt op
basis van capsulaire en somatische antigenen. Met behulp van passieve hemagglutinatietests worden vijf verschillende capsulaire
serogroepen onderkend: A, B, D, E, en F
(Rimler & Rhoades, 1987).
De ziekte komt in sommige landen sporadisch voor maar is echter op veel plaatsen
enzoötisch. De virulentie van P. multocida is
afhankelijk van de stam, de gastheer en de
omstandigheden waaronder het contact tussen de kiem en de gastheer plaats vindt.
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Derhalve kan het ziektebeeld zeer uiteenlopend zijn; soms gaat een infectie gepaard
met hoge uitval, andere keren treden nauwelijks verliezen op. Bij de kip varieert de uitval in de regel van 0 tot 20%. Hogere percentages uitval zijn echter ook mogelijk.
Kuikens jonger dan zestien weken lijken
minder gevoelig te zijn voor infecties dan
volwassen dieren (Hungerford, 1968), infectie treedt dan ook vooral op in de (re)productie fase. Virulentie van pasteurella stammen lijkt geassocieerd te zijn met de aanwezigheid van bepaalde stoffen in het kapsel.
Genoemde virulentie factoren zijn echter
niet bij alle stammen met kapsel te vinden.
Infectie van gevoelige dieren geschiedt na
opname van de P. multocida-bacterie vanuit
mucocutane membranen van de farynx of
voorste luchtwegen (Arsov, 1965). Infectie
kan echter ook geschieden via de conjunctiva of huidlaesies. Alle P. multocida stammen, virulent of niet, produceren (endo)toxinen. Vermeerdering van de bacterie is echter
nodig om de gewenste hoeveelheden toxinen
te kunnen produceren voor de klinische
expressie van de infectie.
Bron voor infectie zijn vaak chronisch zieke
dieren en gezonde dragers. Mussen, duiven
en ratten zijn van belang in de verspreiding
van de kiem (Serduyk & Tsimokh, 1970).
Ook het varken (Iliev et al., 1963) en mogelijk de kat kunnen reservoir zijn van voor de
kip pathogene P. multocida stammen. Bij het
varken komen meer voor de kip pathogene
isolaten voor in gebieden waar de ziekte
enzoötisch is dan daar waar de incidentie
laag is. Isolaten afkomstig van runderen en
schapen lijken niet pathogeen voor de kip.
Na opname en vermeerdering wordt de bacterie uitgescheiden in excreta uit bek, neus
en conjunctiva die de omgeving besmetten.
Faeces bevatten doorgaans geen P. multocida-bacteriën.
Dieren die de acute vorm van de ziekte (septicaemisch van aard) overleven ontwikkelen
symptomen van een meer gelokaliseerde
chronische purulente aard. Daarbij wordt
veelal het respiratieapparaat aangetast, maar
gewrichten (hakgewrichten, voetzolen), de
lellen en de sternum-bursa kunnen ook bij
de infectie betrokken raken. Torticollis-verschijnselen kunnen het gevolg zijn van aantasting van het middenoor. De klinische verD.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 30

schijnselen van acute pasteurellose zijn
verhoogde uitval, anorexia, slecht verenpak, verhoogde ademhaling, muceus exsudaat uit de bek, diarree en koorts. Bij sectie worden bij de acute vorm wijd verspreid bloedingen aangetroffen en hyperaemie. De lever is vaak gezwollen met
haardjes en de longen zijn pneumonisch.
Histologisch worden infiltraties met granulocyten, necrose haarden en reuscellen
in afwijkend weefsel aangetroffen.
Reuscellen zijn vaak te vinden rondom
necrose haarden.
Voor het stellen van de diagnose is het
noodzakelijk het agens uit laesies van
zieke dieren te isoleren.
Behandeling van de ziekte kan gebeuren
met antibiotica op basis van gevoeligheidstests. De resultaten zijn echter wisselend.
Immunisatie met behulp van geïnactiveerde entstoffen en stringente hygiëne wordt
vaak met succes toegepast op probleembedrijven. Echter, protectie ontstaat slechts
indien de entstof dezelfde serotypes bevat
als die verantwoordelijk voor de klachten
(Heddleston & Rebbers, 1972). Derhalve
dient steeds te worden vastgesteld welke
serotypes bij de uitbraak betrokken zijn.
Ornithobacterium rhinotracheale
Bij kippen en kalkoenen tast Ornithobacterium rhinotracheale voornamelijk het
respiratieapparaat aan. Belangrijke laesies
hierbij zijn luchtzakontsteking, pleuritis en
pneumonie. Daarnaast veroorzaakt deze
kiem groeiachterstand, arthritis (Travers,
1996) en sterfte.
Omdat de symptomen niet specifiek zijn is
bacteriologisch onderzoek noodzakelijk om
de diagnose vast te stellen. Met behulp van
een immunofluorescentie test kan O. rhinotracheale antigeen in afwijkend weefsel
worden aangetoond.

Sporadisch voorkomende infectieuze
oorzaken van locomotieproblemen
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma gallisepticum kan vooral in
combinatie met andere ziekteverwekkers
(respiratoire virussen en E. coli) Chronic

Respiratory Disease (CRD) veroorzaken.
Net als de andere Mycoplasma species is
ook M. gallisepticum gevoelig voor de
meeste desinfectantia.
Infectie van gevoelige dieren kan plaats vinden na direct contact met besmette dieren;
spreiding van de kiem kan ook gebeuren door
besmet zwevend stof, druppeltjes of veren.
Verticale transmissie van M. gallisepticum is
eveneens beschreven, bovendien is de bacterie
in het sperma van besmette hanen aangetoond.
Ademhalingsproblemen (met name ten gevolge van luchtzakontsteking) en eiproductiedaling staan bij M. gallisepticum infecties centraal. De ziekte komt bij kippen van alle leeftijden voor. De ernst van de symptomen wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezigheid van eventuele andere infectieuze
organismen zoals E. coli, infectieuze bronchitis virus en NDV (Gross, 1961). Sporadisch
wordt M. gallisepticum in verband gebracht
met arthritis. In een literatuurbeschrijving van
M. gallisepticum-geassocieerde arthritis (Sato
et al., 1972) werden oranje-kleurige
gewrichtslaesies beschreven die het voorkomen van gewrichtsamyloïdose doen veronderstellen.
De bestrijding en preventie van M. gallisepticum infecties bij (groot)ouderdierkoppels is in
Nederland gebaseerd op de serologische controle van alle reproductiekoppels en het ruimen van besmette bestanden in het kader van
de daarvoor geldende PVE-Besluit onderzoek
Mycoplasma gallisepticum en Mycoplasma
meleagridis 1953 en het vergoedingen besluit
Mycoplasma gallisepticum 1993. Bovendien
is ook hier de eerder gemelde richtlijn
90/539/EEG van toepassing. De bestrijding
van M. gallisepticum bij leghennen is gebaseerd op een PPE besluit.
Omdat reproductiedieren in geval van besmetting geruimd worden, komen M. gallisepticum
infecties bij slachtkuikens in Nederland nauwelijks voor. Anders is dat bij leghennen. Bij
deze dieren geldt in grote lijnen hetzelfde wat
over M. synoviae is gezegd ten aanzien van
therapie en preventie. Geïnactiveerde vaccins
kunnen een infectie niet voorkomen maar wel
de schade beperken ofschoon dat niet in alle
studies kon worden bewezen. Er zijn inmiddels diverse levende M. gallisepticum vaccins
op de markt gebracht.

Mycoplasma iowae
Mycoplasma iowae is vooral van belang bij
de kalkoen als oorzaak van embryosterfte.
Experimenteel kunnen luchtzakontsteking
en pootafwijkingen (tenosynovitis) opgewekt worden bij kalkoenen en kippen. Bij
ééndagskuikens leidt een kunstmatige infectie tot groeiachterstand, slechte bevedering
en allerlei pootafwijkingen (tenosynovitis,
arthritis, ruptuur van de pezen van de buigers, kromme tenen, tibia rotatie, chondrodystrofie, enz.) (Bradbury & Kelly, 1991).
Hierbij lijken slachtkippen gevoeliger te zijn
dan legdieren. Spontane gevallen van infectieuze synovitis door M. iowae zijn bij de kip
echter niet beschreven.
Mycobacterium avium
Aviaire tuberculose wordt veroorzaakt door
Mycobacterium avium en wordt gekenmerkt
door een chronisch verloop. De ziekte is
thans zeldzaam bij commercieel gehouden
pluimvee, echter door de toenemende
belangstelling voor alternatieve huisvestingssystemen met uitloop en de daarbij verhoogde kans op contact met wilde vogels,
kan het voorkomen van aviaire tuberculose
in de toekomst toenemen. De ziekte komt
vooral bij oudere dieren voor. Dit heeft te
maken met de grote kans op het aanslaan
van de infectie bij deze categorie dieren door
een langere blootstelling aan de kiem.
In het kader van de volksgezondheid is de
aandoening belangrijk omdat het een zoönose
is (Wiesenthal et al., 1982). M. avium infecties zijn vooral van belang bij mensen met
immuunsuppressie door onder anderen HIV.
Ofschoon overige zoogdieren besmet kunnen worden, zijn vooral het konijn en het
varken gevoelig voor M. avium infecties
onder natuurlijke omstandigheden.
Kippen met klinische aviaire tuberculose
zijn minder alert, zijn soms depressief en
vermageren ernstig ondanks behoud van eetlust. Opvallend hierbij is de atrofie van de
borstspieren. De kopversierselen zijn enigszins geatrofieerd en anemisch. Het verenpak
ziet er slordig uit. Soms wordt kreupelheid
waargenomen. Na enige of meer maanden
treedt sterfte op bij de klinisch zieke dieren.
De infectie komt meestal per os tot stand,
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waarbij uitscheiding via de faeces een
belangrijke rol speelt. Zuurvaste bacteriën
komen niet alleen vanuit leverlaesies in het
maagdarmkanaal terecht maar ook rechtstreeks vanuit darmulcera. Omdat de bacteriën lang in de omgeving kunnen persisteren
en relatief ongevoelig zijn voor de gangbare
desinfectantia, zijn uitbraken op bedrijven
moeilijk te bestrijden.
Ten gevolge van intermitterende bacteriëmie
kan osteomyelitis in de vorm van tuberculeuze granulomen in de lange loopbeenderen (femur, tibia, tarsus) ontstaan (Figuur
21). Minder frequent komt tuberculeuze
arthritis voor. De tuberculeuze granulomen
zijn in alle organen en weefsels met uitzondering van het centraal zenuwstelsel te vinden. Ze zijn onregelmatig van vorm en van
verschillende grootte. Het aantal haardjes
per orgaan varieert van enkele tot vele tientallen. De kleur is grijs-wit of grijs-geel.

Figuur 21. Mycobacterium avium osteomyelitis.

Histologisch bestaan de tuberculeuze granulomen uit een centrale kaasachtige necrose
omringd door macrofagen, lymfocyten en
reuscellen en bindweefsel. Een waarschijnlijkheidsdiagnose wordt gesteld na postmortaal onderzoek en het aantonen van zuurvaste kiemen in uitstrijkjes met b.v. ZiehlNeelsen kleuring. De definitieve diagnose
volgt na isolatie en identificatie van M.
avium. De aanwezigheid van aviaire tuberculose in koppels kan worden vastgesteld
met behulp van de tuberculine test, waarbij
een van de kinlellen intradermaal na desinfectie wordt ingespoten met 0,03-0,05 ml
tuberculine.
Een afdoende therapie is niet beschikbaar.
Het beste is om de besmette dieren te ruimen
en een nieuw perceel aan te wijzen voor de
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uitloop van het volgende koppel. Reiniging
en ontsmetting zijn ontoereikend om mycobacteria te elimineren uit een besmette
omgeving. In het kader van de preventie zijn
in het verleden gunstige resultaten verkregen na vaccinatie met een levend M. avium
vaccin (Rossi, 1974).
Chlamydophila psittaci
Chlamydiose, Ornithose, Psittacose of
Papegaaienziekte zijn allen benamingen
voor een infectie met de obligaat intracellulaire bacterie Chlamydophila psittaci. Thans
is de naam chlamydia veranderd naar chlamydophila. Zes serotypen (A tot en met F)
van C. psittaci, die bij vogels infecties kunnen veroorzaken zijn bekend. Ieder serotype
lijkt geassocieerd te zijn met een verschillende groep of orde van vogels (Vanrompay
et al., 1993). Desondanks zijn de aviaire C.
psittaci-stammen potentiële zoönosen
(Grimes, 1994). Derhalve dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen bij contact
met pluimvee verdacht van besmetting met
C. psittaci. De infectie komt bij de mens
veelal tot stand door het inademen van
besmette aërosolen. Verhoogd risico voor
besmetting bestaat voor werknemers van
slachthuizen wanneer geïnfecteerde kalkoenen of eenden verwerkt worden, omdat
Chlamydiose bij deze soorten vaker voorkomt
en explosief verloopt. Dit risico geldt ook
voor andere personen die beroepsmatig intensief contact hebben met deze diersoorten.
De aandoening is meestal systemisch van
karakter en kan fataal verlopen, ofschoon bij
de kip de meeste infecties symptoomloos
zijn. Voorkomende klinische verschijnselen
kunnen zijn lethargie, koorts, oog- en neusuitvloeiing, diarree en eiproductie stoornissen. Bij sectie kan conjunctivitis, pericarditis, perihepatitis en luchtzakontsteking aanwezig zijn. De sterfte kan oplopen tot 30%.
Gewrichtsontstekingen ten gevolge van C.
psittaci zijn zeldzaam maar thans beschreven bij kalkoenen en kippen (Levisohn et
al., 1998).
Gevallen van arthritis waarbij het routine
bacteriologisch onderzoek en de mycoplasmakweek negatief verlopen, kunnen potentiële gevallen van Chlamydiose zijn. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat bij chronische

gevallen van M. synoviae arthritis/synovitis
de mycoplasmakweek veelal negatief verloopt (>8 weken na infectie). Serologisch
onderzoek, hoewel niet bewijzend, kan dan
richting geven aan het diagnostisch onderzoek. Idealiter wordt de diagnose gesteld op
basis van isolatie en identificatie van het
agens, daartoe zijn echter speciale voorzieningen nodig. Isolatie kan geschieden via
celkweek, kippenembryo’s en muizen.
Meest gebruikelijk is het aantonen van chlamydia met behulp van histologisch onderzoek na het toepassen van een Giemsa-kleuring van orgaan afdrukken en/of in formaline gefixeerd weefsel. Een ander veel
gebruikte techniek in dit kader is een immunofluorescentie test.
Chlamydiae zijn gevoelig voor tetracyclines,
chloortetracycline (inmiddels verboden bij
dieren voor consumptie) en erythromycine.
Daarnaast moeten de nodige hygiënische
maatregelen genomen worden om verspreiding van de infectie te voorkomen. In dit
kader is het belangrijk om contact met in het
wild levende vogels te voorkomen. De
explosieve uitbraken bij kalkoenen zijn hier
zeer waarschijnlijk aan gerelateerd. Dit wil
zeggen dat een bijzonder risico ontstaat bij
dieren gehouden in uitloop systemen.
Pseudomonas aeruginosa
Hoewel er vele pseudomonas soorten
bestaan is Pseudomonas aeruginosa de
meest voorkomende oorzaak van infecties
bij pluimvee. Het is een Gram-negatieve
bacterie die in de grond, het water en in een
vochtige omgeving te vinden is. Deze kiem
kan zeer virulent zijn en zeer hoge sterfte
veroorzaken (tot 100%), vooral wanneer hij
parenteraal wordt toegediend, hetgeen kan
gebeuren bij onhygiënisch werken tijdens
vaccinaties of het toedienen van verontreinigde antibioticum oplossingen.
Jonge dieren zijn het meest gevoelig. De
ziekte kan lokaal maar ook systemisch tot
expressie komen. Een breed scala aan ziekteverschijnselen kan gezien worden: kreupelheid, ataxie, conjuctivitis, zwelling van
de kop, sinussen, lellen, hak- en voetgewrichten en diarree. Behalve arthritis worden polyserositisachtige laesies gezien,
pneumonie, necrose haardjes in diverse

organen, subcutaan oedeem en keratitis.
Voor de diagnose is isolatie en identificatie
van de bacterie uit zieke dieren noodzakelijk. Bij uitbraken is opsporing en eliminatie
van de besmettingsbron essentieel.
Preventief is het van groot belang om de
hygiëne rondom vaccinaties en het toedienen van andere injecteerbare stoffen op de
broederij goed te bewaken. Tijdens bacteriologisch onderzoek van Marek enstofsuspensies op diverse Nederlandse broederijen in
2000 (Landman et al.) werd behalve E. faecalis in een aantal monsters pseudomonas
aangetroffen.

Virale arthritis en (teno)synovitis
Reovirus
Tot het genus Reovirus van de familie
Reoviridae behoren de verwekkers van virale arthritis en tenosynovitis bij de kip.
Reovirus is een RNA-virus zonder envelop.
Het eerste isolaat, dat experimenteel tendinitis en synovitis veroorzaakt, dateert van
1954 (Fahey & Crawley). Dit virus werd pas
vele jaren later door Petek en anderen (1967)
geïdentificeerd als reovirus. Door middel
van serologisch onderzoek zijn tenminste 11
reovirusserotypes geïdentificeerd ofschoon
kruisreacties tussen heterologe isolaten
voorkomen.
Reovirus wordt behalve met tenosynovitis
ook in verband gebracht met talloze andere
aandoeningen waaronder het malabsorptie
syndroom. Daarnaast wordt reovirus ook
geïsoleerd uit klinisch gezonde dieren.
Virale arthritis en tenosynovitis worden met
name gezien bij slachtrassen, maar komen
ook bij legrassen voor (Schwartz et al.,
1976). De aandoening kan gemakkelijk bij
jonge kuikens zonder maternale antistoffen
worden opgewekt (Jones & Georgiou,
1984). Bij oudere kuikens verloopt de infectie milder en is de incubatietijd langer, hetgeen wijst op het bestaan van leeftijdsresistentie (Kerr & Olson, 1964).
Het virus spreidt zowel horizontaal als verticaal. Ten aanzien van de horizontale spreiding is de uitscheiding via de faeces van primair belang voor het tot stand komen van
contactinfecties (Jones & Onunkwo, 1978).
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Bij jonge dieren is infectie per inhalationem
effectiever dan infectie per os (Roessler,
1986).
Acute infecties worden gekenmerkt door het
voorkomen van kreupelheid (stram lopen) en
groeivertraging. Tijdens de klinische inspectie valt de zwelling van de pezen van de
metatarsale buigers op (Figuur 22). Zwelling
van de voetzool en het hakgewricht kunnen
ook voorkomen, ofschoon ze niet zo vaak
worden gezien. Bij het postmortaal onderzoek is oedeem en exsudaat rondom de
pezen van de buigers aanwezig (Figuur 23).
Indien bacteriële complicaties optreden kan
het exsudaat in pezen en gewrichten purulent
van aard worden. In chronische gevallen
worden de peesschedes hard en fibreus. Op
het kraakbeen van het hakgewricht kunnen
erosies ontstaan. Reovirus infecties zijn ook
in verband gebracht met achillespeesruptuur.

Figuur 23. Oedeem en exsudaat rondom de metatarsale buigers.

Histopathologische afwijkingen in de hakpees worden gekenmerkt door het voorkomen
van oedeem, coagulatie necrose, infiltraties
van lymfocyten en macrofagen, proliferatie
van reticulum cellen, ophopingen van granulocyten in de synoviale ruimte. In chronische
gevallen treedt hypertrofie van de synoviale
membraan op en worden lymffollikels gezien,
tevens is er toename van bindweefsel. Op termijn kan fibrosering optreden.
Een waarschijnlijkheidsdiagnose kan gesteld
worden op basis van de klinische en postmortem bevindingen. Deze kan bevestigd
worden door middel van viruskweek van
hakpeesmateriaal en de isolatie en identificatie van reovirus. Het is ook mogelijk om in
situ reovirusantigeen aan te tonen door middel van immunofluorescentie.
Preventie van reotenosynovitis kan geschieden door middel van vaccinatie. Zowel
levende als geïnactiveerde vaccins zijn in
gebruik. Levende entstoffen dienen voor de
reproductiefase te worden gebruikt in verband met verticale transmissie. Reproductiekoppels worden gevaccineerd om de nakomelingen te beschermen in de gevoelige
periode tot de leeftijdsresistentie ontstaat, en
om verticale transmissie van reovirus te
voorkomen. Entstoffen beschermen slechts
tegen homologe serotypes.
Adenovirus

Figuur 22. Hoewel reotenosynovitis vooral bij
slachtkuikens wordt gezien, wordt het klinisch
beeld incidenteel bij legdieren gezien. De illustratie
toont een aangetaste witte leghorn: de rechter hakpees is duidelijk verdikt.
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Adenovirussen zijn in verband gebracht met
virale arthritis en tenosynovitis omdat ze geïsoleerd zijn uit kippen met tenosynovitis.
Een causaal verband is echter (nog) niet aangetoond (Jones et al., 1978).
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Mycotische aandoeningen
Aspergillus fumigatus
Aviaire aspergillose wordt veroorzaakt door
een schimmel van het genus Aspergillus (veelal Aspergillus fumigatus) en manifesteert zich
doorgaans als een aandoening van het respiratieapparaat. Het is een zoönose. Vooral bij
jonge dieren heeft de aandoening een acuut
karakter met hoge sterfte, terwijl bij volwassen kippen een chronisch verloop kenmerkend
is. Infecties komen tot stand wanneer schimmelsporen in grote aantallen aanwezig zijn of
bij dieren die lijden aan immunosuppressie.
Een belangrijke infectiebron is besmet strooisel. Soms moet de oorzaak gezocht worden in
een broederijbesmetting of besmet voer. Niet
alle Aspergillus-genera en ook niet alle A.
fumigatus-stammen zijn in gelijke mate virulent (Peden & Rhoades, 1992). Het is niet
ondenkbaar dat toxineproductie door A. fumigatus een rol speelt in het ontstaan van de
ziekteverschijnselen.
Hoewel, zoals reeds genoemd, het respiratieapparaat centraal staat bij aspergillose, worden dermatitis, ophtalmitis en encephalitis
ook gezien. Daarnaast is osteomycose bij
jonge slachtkuikens beschreven (Bergmann et
al., 1980; Van Veen et al., 1999). Hierbij werden botdeformaties van de vertebrae (spondylitis) aangetroffen die gedeeltelijke paralyse
veroorzaakten door ruggenmergcompressie
(Figuur 24 en 25). Deze variant ontstaat vermoedelijk door haematogene verspreiding van
schimmelsporen in het dier of verspreiding
via de luchtzakken.

Figuur 24. Osteomycose ten gevolge van Aspergillus
fumigatus infectie bij slachtkuikens (bovenste exemplaar; onder gezonde controle). Door de osteomyelitis ontstaat compressie van het ruggenmerg en dientengevolge paralyse. Craniaal is rechts.
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Figuur 25. Slachtkuiken met uitvalverschijnselen
ten gevolge van ruggenmergcompressie veroorzaakt door Aspergillus fumigatus osteomycose.

Mycotische encephalitis kan ook locomotiestoornissen bij aangetaste dieren veroorzaken.
Torticollis met of zonder evenwichtstoornissen
worden dan gezien. Bij sectie vallen de wit-gele
necrose haarden in de grote (Figuur 26) of kleine hersenen op. Histologisch bestaan de letsels
in de hersens uit abcessen met necrose en infiltraties met granulocyten omringd door reuscellen. Pathognomonisch is het voorkomen van
hyphae in de centrale gebieden van de laesies.

Figuur 26. Mycotische (Aspergillus fumigatus)
encephalitis bij een jong kuiken. De necrotische
schimmelhaarden (grijs-geel van kleur) kunnen leiden tot locomotiestoornissen.

Op basis van de klinische verschijnselen en het
sectiebeeld kan een voorlopige diagnose worden gesteld. Het aantonen van hyphae in een
histologisch preparaat is bewijzend voor een
schimmelinfectie. Daarnaast is isolatie op
daartoe geëigende media (b.v. Sabouraud)
gevolgd door identificatie op basis van de
morfologie van de conidiën noodzakelijk om
de betrokken schimmelspecies te achterhalen.
Een kostendekkende effectieve behandeling
voor aspergillose is niet voorhanden.
Derhalve wordt alle aandacht voor de bestrijding gericht op preventie. Hierbij staan het
opsporen van de besmettingsbron, reiniging
en ontsmetting centraal.

Niet-infectieuze aandoeningen die tot locomotiestoornissen kunnen leiden
Systemische aandoeningen
Rachitis
Rachitis ontstaat wanneer in groeiende kuikens
de mineralisatie van het osteoid ontoereikend is.
Omdat het kraakbeen in de groeischijven blijft
prolifereren ontstaan te brede epifysairschijven.
De aandoening ontstaat zelden primair als
gevolg van voerfouten. Frequenter wordt rachitis gezien als complicatie bij aandoeningen van
met name het maagdarmkanaal zoals het
malabsorptiesyndroom
(Figuur
27)
(Kouwenhoven et al., 1978). De laatste jaren
neemt het gevaar voor rachitis toe ten gevolge
van afname van calcium en vooral fosfor concentraties in het voer die het gevolg zijn van
milieu beschermende maatregelen.

Kuikens met rachitis blijven achter in groei,
hebben een steile stand van de hakken en
lopen stram en pijnlijk. In ernstige gevallen
blijven de kuikens op de hakken zitten. De
beenderen kunnen verkort en krom zijn. De
hakken zijn vaak verdikt en het verenkleed is
ruw. Bij sectie vallen meestal de weke en
buigzame snavel en loopbeenderen op. Het
borstbeen kan vervormd zijn en de aanhechting van de ribben aan de wervelkolom en de
kraakbenigeverbinding tussen het dorsale en
ventrale ribdeel zijn verdikt (Figuur 28).

Figuur 28. Kenmerkend bij rachitis is het voorkomen van verbrede epiphisairschijven en verdikte
ribknopjes (foto).
Figuur 27. Bij koppels met het malabsorptie syndroom komen dieren voor met groeiachterstand,
afwijkende veren (helikopter kuikens) en rachitisachtige verschijnselen.

Zowel voerfouten als aandoeningen van het
digestieapparaat kunnen leiden tot vitamine
D3- (de metabool actieve vorm van vitamine
D), calcium- en fosfortekorten. Vitamine D
speelt een centrale rol bij de opname en benutting van calcium in de kip: het is van belang
voor de absorptie van calcium uit de maagdarmtractus, de afzetting in en de resorptie uit
het skelet bij de vorming van de eischaal en de
tubulaire resorptie in de nieren. Vitamine D
dient te worden opgenomen via het voer: een
tekort kan niet worden gecompenseerd door
de synthese van vitamine D die plaatsvindt
onder invloed van ultraviolet licht in de huid
(Edwards et al., 1992).

Rachitis kan gediagnosticeerd worden op
basis van klinische verschijnselen en het sectiebeeld aangevuld met histologisch en röntgenonderzoek. Volgens Long en anderen
(1984a,b,c) is rachitis als gevolg van een
vitamine D-deficiëntie te onderscheiden van
rachitis door calcium- en fosfortekorten. Bij
vitamine D-deficiëntie in tegenstelling tot
calcium-afhankelijke rachitis zijn weinig
actieve osteoclasten aanwezig. Deze zijn herkenbaar door veel kernen, de grootte, het
donkere cytoplasma en zijn te vinden in de
Howshipse lacune. Bovendien is bij de calciumafhankelijke rachitis soms een resorptieve
osteoporose aanwezig.
Rachitis kan worden behandeld door toediening van extra vitamine D3 door het drinkwater in geval van voerfouten. Daarnaast
D.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 37

wordt een vitaminen/mineralenmix verstrekt.
In geval van secundaire rachitis heeft een dergelijke behandeling weinig zin. Te hoge vitamine D3-gehaltes (> 4 miljoen IE/kg voer)
kunnen dystrofische calcificatie van niertubuli veroorzaken.
Bij het behandelen van rachitis moet men
bedacht zijn op het feit dat toedienen van
vitamine D3 bij lage calcium spiegels osteodystrofie kan veroorzaken. In het algemeen
geldt dat alle verstoringen gelijktijdig genormaliseerd dienen te worden.
Encephalomalacie
Encephalomalacie treedt op als gevolg van
een tekort aan het anti-oxidans vitamine E en
wordt meestal gezien bij kuikens van twee tot
vijf weken leeftijd. Doordat met name het
cerebellum aangetast is (Pappenheimer et al.,
1939) zijn parese, ataxie, terugtrekken van
de kop en snelle en ongecoördineerde bewegingen van de poten zichtbaar (Figuur 29).
Op basis van de klinische verschijnselen en
het sectiebeeld (oedeem en puntbloedinkjes
in het cerebellum (Figuur 30) en medula
oblongata (na enkele dagen ontstaan groengele necrose haarden, daarna wordt het cerebellum atrofisch en bleek) is de diagnose
goed te stellen.

Figuur 30. Bij encephalomalacie treden vooral
bloedinkjes op in het cerebellum (let op de puntbloedinkjes vooral in het middelste en rechtse
exemplaar). Bij trilziekte is de sectie negatief.

Aanvullend histopathologisch onderzoek kan
de diagnose bevestigen. Hierbij valt vooral
malacie van het cerebellum op. Demyelinisatie, degeneratie van neuronen, stuwing en
bloedingen komen voor naast thrombi in de
kleine vaten. De thrombose is de oorzaak van
ischemische necrose die in wisselende mate
wordt gezien. Ontstekingscellen ontbreken
echter.
Toediening van vitamine E verhelpt de
klachten.
De aandoening kwam vroeger veelal voor ten
gevolge van witmakend voer op basis van
een te hoog vitamine A gehalte.
Batterijmoeheid

Figuur 29. Ongecoördineerde bewegingen en ataxie
bij dolle kuikenziekte (encephalomalacie ten gevolge van vitamine E-tekort).
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Batterijmoeheid is een resorptieve osteoporose die bij leggende hennen wordt waargenomen. De hoogproductieve commerciële
leghen wordt gekenmerkt door een hoge
eiproductie en een daaraan verbonden zeer
hoog calciummetabolisme hetgeen kan leiden tot fysiologische osteoporose. Marginale
deficiënties aan vitamine D, calcium en/of
fosfor kunnen bij deze dieren leiden tot ernstige klinische verschijnselen van batterijmoeheid. Het is de meest voorkomende skeletafwijking bij deze categorie dieren. De
aandoening wordt vooral gezien bij hennen
gehouden in batterijhuisvesting, omdat bij
deze dieren gebrek aan beweging een belangrijke rol speelt in de pathogenese (Gregory et
al., 1990). Indien men aangetaste dieren uit
de kooien haalt herstellen ze meestal binnen
een week.
Aangetaste dieren zitten veel en staan moei-

lijk, maar zijn alert. Op den duur vertonen ze
parese, waarna sterfte optreedt omdat ze de
water- en voervoorzieningen niet meer kunnen bereiken. Sommige dieren sterven acuut
mogelijk ten gevolge van hypocalcemie. De
botten zijn extreem dun (eerst verdwijnt het
medullaire calcium, vervolgens het corticale)
en breken met gemak, vooral de vertebrae en
de lange botten van de vleugels en de poten.
De borstkas is breed en afgeplat (Figuur 31).
Het borstbeen is gedeformeerd en vertoont
het bekende ‘frommeleffekt’. Voordat de
productie stagneert komen veel dunschalige
en windeieren voor (Riddell et al., 1968).
Histologisch wordt een dunne cortex waargenomen met vergrote ruimtes alwaar het
botweefsel is geresorbeerd. Het medullair
bot is eveneens afgenomen.

Jicht
Jicht ontstaat als gevolg van de ophoping van
uraten in organen en gewrichten. De articulaire vorm staat op zichzelf zonder dat er
uraatneerslagen elders optreden. Bij viscerale
jicht worden de ophopingen in de nieren en
sereuze membranen van diverse organen, het
peritoneum en de luchtzakken gevonden en
soms in gewrichten en pezen (Figuur 32).
Uraat deposities in de gewrichten en omliggend weefsel kunnen tot een afwijkingende
gang leiden. De articulaire vorm wordt gerelateerd aan hoge eiwitconcentraties in het
voer, terwijl de viscerale vorm meestal het
gevolg is van nierfalen of watertekort. Andere
oorzaken die worden genoemd in relatie tot
viscerale jicht zijn mycotoxines (oösporeine),
vitamine A deficiëntie, te hoge calcium opname, natrium bicarbonaat en infecties met nefrotroop infectieuze bronchitis virus.

Figuur 31. Detailopname van de ribbenkast van een
hen met osteomalacie. De ribbenkast is in elkaar
geklapt.

De aandoening heeft grote betekenis als welzijnsprobleem omdat bij veel dieren tijdens
het ontvolken van de stallen en het slachtproces de botten breken (Gregory & Wilkins,
1989).
Preventief is van belang dat sterk corticaal en
voldoende medulair bot gevormd wordt.
Extra calcium toedienen voor de productie
kan nuttig zijn; echter indien dit te lang
gebeurt kan hypoparathyroïdie ontstaan. In
geval van problemen rond batterijmoeheid is
het raadzaam om de vitamine A-, D-, calcium- en fosforvoorziening te controleren. Bij
het toedienen van grit is het belangrijk dat de
grootte ervan ca. 2 mm bedraagt. Het is vooral van belang dat het grit ’s nachts in de maag
zit, dan wordt namelijk de eischaal gevormd.

Figuur 32. Jong kuiken met jicht in de gewrichten.
Dit kan het gevolg zijn van diverse intoxicaties maar
ook van watertekort.

Chondrodystrofie
Chondrodystrofie ontstaat onder anderen
wanneer als gevolg van deficiënties in de voeding van kuikens (met name mangaan
ofschoon choline, biotine, niacine, foliumzuur, pyridoxine en zinc ook genoemd worden) afwijkingen aan de groeischijven van
lange boten ontstaan (Riddell, 1981). Als
gevolg hiervan is de groei van deze botten verstoord waardoor deze verkort zijn, een verbrede epifyse (met name verdikte hakgewrichten)
hebben en vaak secundair varus- of valgusdeviatie vertonen. In ernstige gevallen is de hakpees afgegleden. Chondrodystrofie kan ook een
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infectieuze oorzaak hebben. Bij kalkoenen
zijn infecties met M. meleagridis, M. gallisepticum en M. iowae geassocieerd met
chondrodystrofie. Mogelijk wordt de voeding van de groeischijven verstoord door de
infectie. Meerdere factoren (genetisch, nutritioneel of omgeving) leiden waarschijnlijk
tot dezelfde deformatie doordat de proliferatie van chondrocyten in de epifysairschijven
achterwege blijft.
Hoewel bij chondrodystrofie de lineaire
groei verstoord is, zijn zowel de mineralisatie als de appositionele groei normaal.
Histologisch is het aantal chondrocyten in de
proliferatie zone met name distaal van epifysaire voedingsvaatjes sterk afgenomen.
Daarnaast is de hypertrofische zone dunner
dan gewoonlijk en is er geen duidelijke
scheiding tussen beide genoemde zones.
Omdat perosis specifiek refereert aan de
varus- en valgus deviaties met afgegleden
hakpees als gevolg van mangaan deficiëntie
lijkt chondrodystrofie en betere benaming
voor genoemde botdeformaties die het
gevolg zijn van voedingsdeficiënties en
waarbij microscopisch laesies in de groeischijven worden waargenomen.
Klinisch aangetaste dieren herstellen niet
meer en dienen opgeruimd te worden. De
rest van het koppel kan met voedingssupplementen, die de hierboven vermelde mogelijke tekorten opheffen, behandeld worden.
Intoxicaties
Schimmeltoxines
In de laatste decennia zijn vele honderden
schimmeltoxines ontdekt met een grote
variatie in toxiciteit en leidend tot grote verschillen in klinische symptomen. Intoxicaties
met schimmeltoxines gaan in het algemeen
gepaard met verminderde groei- en legprestaties. De mate waarin dieren door schimmeltoxines worden aangetast is afhankelijk
van het ras, de groei, voeding en management. Mycotoxicosis heeft meestal een chronisch verloop en is moeilijk te diagnostiseren. Sectie, histologisch onderzoek en een
voerproef kunnen richtinggevend zijn. Een
definitieve diagnose kan pas gesteld worden
na isolatie, identificatie en het bepalen van
concentratie(s) van de betrokken toxine(s).
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Een probleem hierbij is het beschikken over
een representatief voermonster omdat verschillende voercharges elkaar snel opvolgen
in de praktijk. Het is derhalve raadzaam om
van iedere partij een aantal kilo’s voer te
bewaren. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat partijen voer niet uniform besmet
zijn hetgeen het diagnostisch werk verder
compliceert. Schimmeltoxines worden
bepaald in speciaal daartoe uitgeruste laboratoria waar gebruik wordt gemaakt van dunnelaag-, gas- of vloeistofchromatografie, massa
spectrometrie en testkits op basis van monoclonale antistoffen.
In het kader van preventie heeft het pelleteren
van voer toegevoegde waarde omdat schimmelsporen worden gedood. Daarnaast worden soms antimycotica aan het voer toegevoegd. Detoxificatie van reeds besmet voer
kan gebeuren door de toevoeging van mycotoxine bindende stoffen zoals Mycosorb ®
gemaakt van gistcelwanden, en antioxidantia
zoals vitamine E, selenium en carotenoïden.
Fusarochromanon (TDP-1) wordt geproduceerd door Fusarium spp. en is één van de
oorzaken van tibiale dyschondroplasie bij
slachtkuikens (Walser et al., 1982).
Aspergillus niger, A. flavus, F. moniliforme en
F. roseum kunnen pootdeformiteiten (varusen valgusstand) veroorzaken (Sharby et al.,
1972).
Mycotoxicose door trichothecenen, geproduceerd door Fusarium, Myrothecium,
Stachybotrys, Cephalosporium, Trichoderma,
Trichothecium,
Cylindrocarpon,
Veriticimonosporium, en Phomopsis kan bij
slachtkuikens rachitisachtige verschijnselen
en zenuwverschijnselen induceren naast bloedingen, groeistagnatie, digestiestoornissen en
afwijkende veren en pigmentatie (Renault et
al., 1979).
Claviceps spp. zijn van belang als verwekkers
van ergotisme dat gekenmerkt wordt door
vasculaire, neurologische en endocrine afwijkingen. Door de vasoconstrictie kan teennecrose ontstaan, terwijl neurologische effecten
kunnen leiden tot incoördinatie en niet kunnen staan.
Aflatoxines worden geproduceerd door A.
flavus, A. parasiticus en Penicillium puberulum. Te grote hoeveelheden aflatoxines worden vooral gezien in grondnoten (pinda’s) uit
tropische gebieden die niet goed gedroogd

zijn. Van de verschillende aflatoxines is B1
het meest toxisch en heeft hepatocarcinogene
eigenschappen, ofschoon ook elders tumoren
kunnen ontstaan na blootstelling aan deze
stof. De symptomen die ontstaan ten gevolge
van aflatoxicose zijn zeer breed en niet specifiek: sterfte, verminderde groei, slecht verenkleed, enz. Verlammingen en kreupelheid
zijn ook beschreven. De leverafwijkingen
staan echter op de voorgrond: bij sectie
wordt een gedegenereerde bleke lever gezien
en in sommige gevallen levercirrhose met
ascites.
Oösporeine is een mycotoxine dat wordt
geproduceerd door Chaetomium spp. en kan
viscerale jicht en sterfte veroorzaken bij
pluimvee tijdens acute intoxicaties. In subacute gevallen treedt vooral jicht in gewrichten op.
Botulisme-toxine
Botulisme bij de kip ontstaat na opname van
het door de sporenvormende bacterie
Clostridium botulinum type C geproduceerde toxine. Intoxicatie veroorzaakt door andere C. botulinum typen (A, B en E) is ook
beschreven (Gross & Smith, 1971).
Botulisme-toxinen behoren tot de meest
potente toxinen. Reeds kleine, niet-immunogene doses van het toxine zijn in staat verschijnselen te veroorzaken. Het is niet uitgesloten dat niet alleen de opname van botulisme-toxine (uit bijvoorbeeld dode dieren)
maar ook toxineproductie in vivo als gevolg
van besmetting met C. botulinum kan leiden
tot verschijnselen van intoxicatie (Smart et
al., 1987).
De neurotoxische werking van botulismetoxine berust op binding aan de celmembraan van cholinerge zenuwuiteinden, met
als gevolg een blokkade van de acetylcholine-release. Blokkade van de acetylcholinerelease op een motorische eindplaat resulteert in paralyse van de betreffende spiervezel (Simpson, 1987).
Afhankelijk van de dosis treden symptomen
binnen enkele uren tot twee dagen op na de
opname van het toxine (Jeffery et al., 1994).
Slachtkuikens blijken met name gevoelig op
een leeftijd van twee tot acht weken (Dohms
et al., 1982).
Kippen met een botulisme-intoxicatie vertonen een naar craniaal progressief verlopende

paralyse, met als eerste verlamming van de
poten, waarna de vleugels, nek en oogleden
volgen (Figuur 33). De mortaliteit is afhankelijk van de opgenomen dosis toxine en het
gevolg van hart- en ademhalingsstilstand
(Smith, 1987).

Figuur 33. Botulisme intoxicatie: een naar craniaal
progressief verlopende paralyse leidt tot de kenmerkende ‘limberneck’.

C. botulinum komt voor in de gastro-intestinale tractus van gezonde kippen. Het vinden van
botulisme-toxine in kadavers bij een koppel
met symptomen van een botulisme-intoxicatie
is daarom niet afdoende om de diagnose te
kunnen stellen. Daartoe dient men het toxine
in serum of spoelsels van het maagdarmkanaal van stervende dieren aan te tonen. Dit
gebeurt veelal via een muizen proef.
Belangrijk is om de kadavers zo snel mogelijk
uit het koppel te verwijderen om verdere verspreiding van het toxine te voorkomen.
Ionofore anticoccidiose produkten
Ionofore anticoccidiose producten ook wel
polyether antibiotica genoemd (maduramicin,
monensin, narasin, lasalocid en salinomycine) zijn stoffen die in staat zijn om (onder
meer) natrium-, kalium- en calcium-ionen
door celmembranen te transporteren. De anticoccidiose werking van ionoforen berust op
het beïnvloeden van het transport van monoen divalente kationen door de plasmamembraan van de parasiet waardoor het osmotisch
evenwicht wordt verstoord. In toxische doses
veroorzaken ionofore stoffen een verhoogde
kalium- en een verlaagde calcium-bloedspiegel (kalium gaat extra- en calcium intracellulair met name in myocyten van de gastheer
met celdood als gevolg). Een synergetisch
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effect treedt op in geval van gelijktijdige toediening van antibiotica met een ionofore
werking zoals oleandomycine (Umemura et
al., 1984). Toename in toxiciteit is beschreven bij gelijktijdige toediening met sulfachloropyrazine, chloramfenicol en tiamulin
(Reece et al., 1988).
Afhankelijk van de intoxicatiedosis treedt in
meer of mindere mate paralyse op. Dieren
sterven ten gevolge van dehydratie of door
paralyse van de ademhalingsspieren. Ernstig
zieke dieren liggen op hun borst met gestrekte poten en nek (Figuur 34).

de dieren dorstig zijn en diarree, zenuwverschijnselen en opisthotonus vertonen.
Fosfor. Een verhoogde incidentie van tibiale
dyschondroplasie en pootdeformiteiten zijn
te zien bij een excessieve opname van fosfor.
In ernstige gevallen verzwakken de dieren, is
de wateropname verhoogd, hebben de dieren
gastro-enteritis en treedt ataxie op.
Koper. Kopersulfaat wordt nog al eens
gebruikt als fungicide en om de waterleidingen te behandelen waardoor de dieren er in
contact me kunnen komen. In overmaat kan
het leiden tot depressie, convulsies, coma en
sterfte.
Fluoride. Bij een te hoog gehalte van deze
stof is bij slachtkuikens tibiale dyschondroplasie beschreven.
Magnesium. Een te veel aan magnesium veroorzaakt botafwijkingen.

Figuur 34. Een kip met parese ten gevolge van een
sacoxintoxicatie. Het dier vertoont een typische
houding die past bij een ernstige ionophore intoxicatie: liggen op de borst met poten gestrekt naar
achteren en nek naar voren.

Een verhoogde plasmaspiegel van enzymen
geassocieerd met spierdegeneratie kan worden gebruikt om het onderscheid met een
botulisme-intoxicatie te kunnen maken.
Daarnaast levert lichtmicrocopisch onderzoek van hematoxyline en eosine gekleurde
hart- en spierweefselcoupes een kenmerkend
beeld op: verspreid komt hyaline degeneratie
en spiernecrose voor. Zenuwen kunnen aangetast worden indien lasalocid intoxicatie in
het spel is (Gregory et al., 1995).
Sporadisch voorkomende vergiftigingen
Inorganische stoffen
Kobalt. Hoge concentraties kobalt veroorzaken
tibiale dyschondroplasie, necrose en fibrose
van een aantal organen en spierweefsel.
Calcium. Een te hoge calcium opname leidt
tot nefrose en viscerale jicht. Tevens kunnen
D.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 42

Natrium. Een natrium intoxicatie ontstaat
door een te hoge opname via het drinkwater
of het voer. Bij een ernstige vergiftiging hebben de dieren veel dorst en diarree. Hierdoor
zijn
de
veren
nat
en
vies.
Zenuwverschijnselen zijn ook beschreven.
Arseen. Symptomen beschreven bij een arseenvergiftiging zijn diarree, verminderde
groei, zenuwverschijnselen en sterfte. Deze
stof is te vinden in veel pesticiden en
onkruidverdelgers.
Chroom. Depressie, anorexia en paralyse zijn
klinische verschijnselen die kunnen voorkomen bij een chroomintoxicatie.
Lood. Loodvergiftiging wordt vooral bij
watervogels gezien waar het van grote betekenis is. Dieren pikken loodhagel op doordat
ze bodemmateriaal zeven op zoek naar eten.
Kippen zijn minder gevoelig. In geval van
intoxicatie komen vermagering, ataxie, verlammingen (naar beneden gestrekte hals) en
anemie voor.
Nitraat en nitriet. Bij een nitraat-nitriet vergiftiging komen diarree, regurgitatie, dyspneu, convulsies en sterfte voor.

Organische stoffen
Insecticiden
Organochloor insecticiden (chlordaan, DDT
en DDE, dieldrin, heptachloor, lindaan, aldrin, toxafeen) werken op het zenuwstelsel;
derhalve wordt een intoxicatie met stoffen
behorend tot deze groep gekenmerkt door
een keur aan zenuwverschijnselen.
Organofosfaten (diazinon, dichlorvos, malathion, parathion) en carbamaten zijn acetylcholinesterase remmers die parasympaticomimetische effecten hebben die met atropine
behandeld kunnen worden. Naast een breed
scala aan symptomen komen ataxie, incoördinatie en convulsies voor. In een vroeg stadium treeden speekselen en dyspneu op.
Mollusciciden.
Hiertoe behoren onder andere kopersulfaat
(zie eerder) en metaldehyde. Van deze laatste
is bekend dat het bij eenden zenuwverschijnselen veroorzaakt.
Rodendiciden
Giftige stoffen behorend tot deze categorie
waarbij zenuwverschijnselen zijn beschreven
ten gevolge van intoxicatie zijn natrium monofluoracetaat, strychnine, fosfor en zinc fosfide.

tenen, spreidpotjes en afgegleden hakpees.
Tevens verhoogt het de incidentie aan tibiale
dyschondroplasie.
Phytotoxines
Algen. In fris water waar bepaalde algensoorten zoals Microcystis aeruginosa overmatig
kunnen groeien door gunstige klimaatomstandigheden, komt een toxine voor dat bij
kippen circulatiestoornissen, hartafwijkingen, zenuwverschijnselen en sterfte kan veroorzaken.
Wonderboom (Ricinus communis) veroorzaakt
een klinisch beeld dat sprekend lijkt op botulisme. Bij sectie worden echter laesies gevonden waaronder: enteritis (haemorrhagisch
waardoor bloed in de mest), petechiae en
lever- en miltzwelling.
Planten die naast andere symptomen zenuwverschijnselen en/of verlammingen veroorzaken zijn robinia (Robinia pseudoacacia),
cacao (Theobroma cacao), senna (Cassia
spp.), wegedoorn (Karwinskia humboldtiana),
gevlekte scheerling (Conium maculatum),
melkplant (Asclepias spp.), zwarte nachtschade (Solanum nigrum), Westerse karmozijnbes
(Phytolacca americana), aardappel (Solanum
tuberosum), lathyrus (Lathyrus spp.), wikke
(Vicia spp.) en taxus (Taxus spp.).
Intoxicaties door geneesmiddelen

Toxische gassen
Koolmonoxide intoxicatie leidt bij kuikens tot
incoördinatie, pompende ademhaling, klonische krampen, koma en sterfte. De fris rode
verkleuring van bloed en spieren is kenmerkend. Intoxicatie met koolmonoxide kan ontstaan bij defecte gasgestookte warmtestralers
voor kuikens of onvoldoende ventilatie.
Fungiciden
Dit zijn stoffen die gebruikt worden voor de
bescherming van zaden, gewassen, fruit en
groenten.
Organische kwikverbindingen veroorzaken
zenuwverschijnselen in geval van intoxicatie.
Arsan veroorzaakt behalve zenuwverschijnselen, pootdeformiteiten waaronder kromme

Furoxone. Is niet meer in gebruik. Vooral jonge
kuikens zijn gevoelig voor een intoxicatie met
furoxone. Bij geringe overdosering treedt groeivertraging op. Bij sterke overdosering treden
zenuwverschijnselen op met het accent op evenwichtstoornissen. In combinatie met zoalene
(DOT) is een normale dosis reeds toxisch.
Microscopisch zijn afwijkingen in het cerebellum en degeneratie van levercellen te zien.
Bovendien treedt cardiomyopathie op dat leidt
tot secundair hartfalen met bijbehorende verschijnselen.
Nicarbazine. Bij slachtkuikens zijn verschijnselen van depressie, ataxie en sterfte beschreven.
Bovendien kan het groeistagnatie veroorzaken.
Deze stof mag niet meer gebruikt worden.
Nitrophenide wordt niet meer ingezet als anticoccidiose middel. In het verleden veroorzaakten intoxicaties zenuwverschijnselen.
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Organische arseenverbindingen die als veevoederadditief gebruikt worden kunnen in
geval van intoxicatie zenuwverschijnselen,
groeiachterstand en depressie veroorzaken.
Ivermectine. Toxische dosis van deze stoffen
kunnen bij de kip ataxie en lusteloosheid veroorzaken.
Overige
Alcohol vergiftiging. Zeer bekend bij de mens
alwaar het leidt tot ataxie en verlies van de eetlust. Deze symptomen worden ook bij pluimvee gezien in geval van een overmatige alcohol opname.
Dioxine vergiftiging. Kippen zijn hier bijzonder gevoelig voor en daar veroorzaakt deze
stof met name vaatwandbeschadigingen
waardoor uitgebreid oedeem, hydropericardium en ascites ontstaat. Bij hoge doses
wordt behalve oedeem, ataxie, groeiachterstand en dyspneu gezien. Dioxines ontstaan
bij vuilverbranding en industriële activiteiten, en kunnen via milieuverontreiniging in
de voeding van mens en dier terechtkomen.
PBB (polybroom bifenylen) en PCB’s
(polychloorgesubstitueerde bifenylen) kunnen ook in de voeding terechtkomen en vergiftigingen veroorzaken. Deze stoffen veroorzaken soortgelijke symptomen als dioxine.

Hypervitaminose A. Een teveel aan vitamine
A veroorzaakt skeletafwijkingen. Een abnormale verdikking van de groeischijven van de
tibia en een verkorting ervan wordt waargenomen evenals een hyperplasie van de bijschildklieren.
Vitamine B complex.
Thiaminedeficiëntie (B1).
Veroorzaakt experimenteel polyneuritis,
opisthotonus, verlammingen en groeivertraging. Aangetaste dieren zitten op hun hakken
met gebogen poten en hun nek naar achteren
in een sterrenkijkerachtige positie. Deze
stand doet denken aan sterrenkijkers ten
gevolge van E. faecalis encephalitis, echter
dan treden geen verlammingen op.
Riboflavinedeficiëntie (B2).
Naast voedingstekorten kan een te hoge
broedtemperatuur een vitamine B2 deficiëntie bij het uitkomen veroorzaken. Kuikens
vertonen groeiachterstand en zijn zwak.
Kenmerkend is het zitten op de hakken met
naar binnen gekrulde tenen (Figuur 35).
Typerend is ook het voorkomen van afwijkingen van het embryonale dons waarbij de
donsjes niet ontplooien (‘clubbed down’).
Voorts treedt ook paralyse van de pootjes op.
Bij sectie valt zwelling van de n. ischiadicus
en n. brachialis op. Microscopisch worden
degeneratieve veranderingen van de myelineschede en proliferatie van Schwannse cellen
waargenomen.

Voedingsdeficiënties/excessen
Het voert buiten het bestek van dit overzicht
om de verschillende deficiënties, die locomotiestoornissen kunnen veroorzaken uitgebreid te behandelen. Derhalve zullen per
deficiëntie slechts die aspecten behandeld
worden die betrekking hebben op het bewegingsapparaat van de kip.
Vitamine A deficiëntie. Komt weinig voor.
Deze vitamine is nodig voor de integriteït van
de slijmvliezen, is daarnaast van belang voor
de groei en het zichtvermogen. Laesies worden
dan ook vooral op de mucosa’s gevonden.
Typisch zijn de grote hoeveelheden witgrauwe
stippen in de slokdarm ten gevolge van abnormale verhoorning. In ernstige gevallen treedt
ataxie op die doet denken aan vitame E-tekort.
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Figuur 35. Kromme tenen kunnen onder andere het
gevolg zijn van een riboflavinedeficiëntie.

Pantotheenzuur (B5). De verschijnselen van
pantotheenzuurdeficiëntie zijn: groeiachterstand, ruwe en gebroken veren, ontstoken
oogleden en mondhoeken, dermatitis, perosis

en sterfte. Myelinedegeneratie wordt gezien
in het ruggenmerg.
Biotine. Een kuiken met biotinedeficiëntie
vertoont dezelfde afwijkingen als bij een
pantotheenzuurtekort. Komt secundair waarschijnlijk veel voor, vooral bij slachtrassen.
Om onderscheid te maken tussen genoemde
tekorten moet het gehalte van beide stoffen
in het voer worden bepaald.
Nicotinezuur. Het belangrijkste symtoom bij
een deficiëntie aan nicotinezuur is het voorkomen van dikke hakken en kromme poten zoals
bij perosis. Echter de hakpees zit in tegenstelling tot bij perosis door mangaan- of choline deficiëntie, meestal op zijn plaats. Andere
voorkomende symptomen zijn groeivertraging, diarree, slechte bevedering en stomatitis.
Foliumzuur. Foliumzuur deficiënte kuikens
hebben slechte bevedering, anemie, groeivertraging en perosis. Bovendien treedt bij
gekleurde rassen achroma van de veren op.
Tevens kan een tekort van invloed zijn op
leververvetting.
Cholinezuur. Kenmerkend voor een cholinetekort is perosis naast vertraagde groei en
een slecht verenpak.
Pyridoxine (vitamine B6). De symptomen
die horen bij deze deficiëntie zijn niet specifiek: groeiachterstand, slecht verenpak, anemie, perosis en zenuwverschijnselen. De
zenuwverschijnselen lijken op die van vitamine E-tekort, maar zijn veel heftiger en
kunnen gepaard gaan met klonische spasmus
die met de dood van het dier eindigen.
Vitamine D3. Dit vitamine is van groot
belang bij de botstofwisseling omdat het de
intestinale opname en renale resorptie van
calcium stimuleert en de osteoblasten en
osteoclasten activiteit stimuleert. Het heeft
ook invloed op de fosforstofwisseling. Een
tekort leidt tot rachitis bij jonge dieren en
batterijmoeheid bij het oudere dier.
Hypervitaminose D3. De incidentie van
varus- en valgusdeviaties lijkt toe te nemen
in geval van hypervitaminose D3. Dit is ook
het geval voor tibiale dyschondroplasie.

Vitamine E. Dit vitamine is het belangrijkste
antioxidans. Een tekort kan encefalomalacie,
exsudatieve diathese en spierdystrofie veroorzaken. Van deze drie is encefalomalacie
het meest voorkomend ziektebeeld en van
belang als oorzaak van niet-infectieuze locomotiestoornissen.
Calcium en fosfor. Calcium en fosfor zijn
nauw met elkaar verbonden in het kader van
de botstofwisseling. Beide stoffen vormen
calcium hydroxyfosfaat dat de botten hun
sterkte geeft en als minerale reserve dient.
Voorts zijn beide stoffen afzonderlijk van
groot belang bij een aantal andere fysiologische processen.
Hoewel calcium en fosfor het metabolisme
van elkaar beïnvloeden, wordt de grootste
invloed uitgeoefend door het vitamine D3gehalte in het voer. Derhalve zullen niet
alleen calcium- en fosfortekorten maar ook
vitamine D3 deficiënties leiden tot rachitis
bij groeiende kuikens. Bij leghennen leiden
deze tekorten tot onvoldoende mineralisatie
van de eischaal en batterijmoeheid.
Magnesium. Magnesium is ook van groot
belang in de botstofwisseling. Het activeert
enzymen betrokken bij de fosforylering. Ten
gevolge van een tekort ontstaat hypocalcemie. De groei stagneert en dieren worden
lethargisch. Ofschoon microscopisch de
groeischijf normaal lijkt is de diafysaire cortex verdikt en kunnen langgerekte en inactieve osteocyten worden gezien. In de metafyse
zijn kraakbeenbrokjes en verdikte trabeculae
te zien.
Mangaan. Deze stof is noodzakelijk voor de
reproductie, de normale ontwikkeling van botten en het voorkomen van perosis. Een tekort
aan deze stof veroorzaakt reeds bij embryo’s
chondrodystrofie en lage uitkomsten.
Natriumchloride. Voldoende concentraties
natriumchloride dienen in het voer aanwezig
te zijn om een normale mineralisatie van de
botten te waarborgen en tibiale dyschondroplasie te voorkomen. Daarnaast is natriumchloride betrokken bij het in stand houden
van de osmotische druk, het regelen van celtransportmechanismen en zenuwimpulsen,
en de water en zuur-base balans. Een tekort
D.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 45

eraan zal deze processen ontregelen: dieren
blijven achter in groei en productie, vertonen
neuromusculaire dysfuncties, hypertrofie
van de bijnieren en sterven. Kenmerkend bij
een chloridedeficiëntie is dat kuikens bij het
opjagen naar voren vallen met naar achter
gestrekte poten.
Koper. Afwijkingen die doen denken aan
tibiale dyschondroplasie komen voor bij
koperdeficiëntie, de kraakbeenplug is echter
niet stevig maar zacht en sponzig. Extra
koper toevoer voorkomt tibiale dyschondroplasie echter niet.
Zink. Zinktekorten veroorzaken een perosisachtig beeld waarbij de hakpees niet af glijdt
in tegenstelling tot choline- en mangaandeficiënties. Bovendien treden huidafwijkingen op: hyperkeratinisatie van de huid van de
poten en parakeratose van de oesophagus.
Selenenium. Een tekort aan selenium veroorzaakt musculaire dystrofie, exudatieve diathese en encephalomalacie.

van het ruggenmerg. In dit kader dienen
spondylolisthese, osteomyelitis en scoliose
genoemd te worden.
Spondylolisthese in de volksmond ook
‘kinky back’ genoemd wordt slechts gesignaleerd bij slachtkuikens tussen 1 en 9 weken
leeftijd. De aandoening wordt gekenmerkt
door deformatie en verplaatsing van de 6e
thoracale vertebra. Hierdoor komt het ruggenmerg klem te zitten hetgeen leidt tot een
posterieure paralyse (Figuur 36). Het klinisch beeld varieert van ataxie tot zitten op
de hakken, zich voortbewegend met behulp
van de vleugels. Dieren sterven ten gevolge
van watertekort.
Door middel van genetische selectie kan de
incidentie van deze afwijking afnemen
(Riddell, 1973). Ook het vertragen van de
groei heeft een gunstig effect op het voorkomen van deze aandoening omdat de ontwikkeling van lordose, die bij veel slachtkuikens
na de geboorte ontstaat en leidt tot spondylolisthese, afgeremd wordt.

Kalium. Bij een kaliumdeficiëntie treedt
gegeneraliseerde spierzwakte op; in ernstige
gevallen met krampen.
Ethoxyquine. Deze stof wordt gebruikt als
antioxidans door het voer. Een te veel aan
ethoxyquine kan verhoogde sterfte veroorzaken waarbij bij sectie naast andere laesies
uraten in gewrichten te vinden zijn.
Antinutritionele factoren. Diverse stoffen in
plantaardige grondstoffen hebben een zogenaamde antinutritionele werking. Ze bemoeilijken de vertering, veroorzaken groeiachterstand en skeletafwijkingen.
Biogenische amines. Gizzerosine, histamine
en histidine zijn in verband gebracht met
digestiestoornissen, groeivertraging en osteoporosis.
Perifere aandoeningen
Spondylopathieën
Spondylopathieën zijn aandoeningen van de
vertebrae die kunnen leiden tot compressie
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Figuur 36. Spondylolisthese: deformatie en verplaatsing van the 6e thoracale vertebra (nu T4
genaamd) leidt tot compressie van het ruggenmerg.

Een waarschijnlijkheidsdiagnose wordt
gesteld op basis van de klinische verschijnselen en het postmortaal onderzoek door het
palperen van de binnenzijde van de wervelkolom. Pas na het sagitaal doorklieven van
de wervelkolom worden de rotatie en deformatie van respectievelijk de 6e en 7e thoracale vertebra, en de compressie van het ruggemerg zichtbaar. Differentieel diagnostisch
dient men rekening te houden met ruggenmerg compressie ten gevolge van osteomyelitis corpus vertebrae die het gevolg kan zijn
van een staphylococcen, E. coli of A. fumigatus infectie. De klinische verschijnselen kun-

nen gelijk zijn aan die van spondylolisthese,
echter afhankelijk van de aangetaste vertebra(e) kunnen de uitvalverschijnselen variëren.
Scoliose is een deformatie die slechts sporadisch voorkomt. Met behulp van postmortaal
onderzoek is deze afwijking goed te diagnosticeren.
Standafwijkingen van lange beenderen
1.Varus- en valgusdeviaties (hoekafwijkingen)
Varus- en valgusdeviaties, waarbij geen
microscopisch zichtbare afwijkingen en beenderverkorting voorkomen in tegenstelling tot
bij chondrodystrofie, zijn ook beschreven.
De aandoening komt vooral voor bij slachtkuikens tot ca. 10 weken leeftijd. Mannelijke
dieren zijn vaker aangetast. Het aantal aangetaste dieren binnen een koppel varieert van 0,5
tot 25%. In geval van ernstige valgus- of
varusdeviatie kan de aandoening gepaard
gaan met afgevlakte condylen aan de distale
tibia en afglijden van de hakpees hetgeen leidt
tot ernstige kreupelheid (Figuur 37 en 38).
Een hoekafwijking van >20º bij varus- en valgusdeviatie wordt als abnormaal beschouwd.

Figuur 38. Reeds bij de klinische inspectie, maar
vooral bij sectie is de afgegleden hakpees duidelijk
zichtbaar.

Veelal hebben ook gezonde jonge slachtkuikens een geringe valgusdeviatie van het rechterloopbeen, hetgeen kan leiden tot een klinische valgusdeviatie van de rechterpoot bij
snel groeiende dieren (Duff & Thorp, 1985).
Mogelijk ontstaan deze botdeformaties door
submicroscopische laesies bij marginale voedingsdeficiënties. Het beeld kan mogelijk
ook ontstaan als gevolg van een onregelmatigheid in de verdeling van de vascularisatie
over de groeischijven in kuikens van slachtrassen (Thorp, 1988). Recentelijk hebben wij
bij bruine leghennen, intramusculair geïnoculeerd op dag 1 in de linker musculus gastrocnemius met arthropathogene E. faecalis,
varusdeviatie van de contralaterale poot
waargenomen (Figuur 39). Dit was mogelijk
het gevolg van overbelasting van de gezonde
poot. Uit onderzoek is gebleken dat de aandoening door groeivertraging ten gevolge
van voer rantsoenering verminderd kan worden, ofschoon dit niet het gevolg is van een
verbeterde structuur en samenstelling van het
corticaal bot (Leterrier et al., 1998).
Bovendien wordt de mate van varus- en valgusdeviaties genetisch beïnvloed en komt het
in verhoogde mate voor indien slachtkuikens
op kooien worden gehuisvest. Dit suggereert
dat snelle groei, beperkingen in activiteit en
overbelasting mogelijk de krachten die de
botremodellering bepalen, verstoren. De
mineralisatie van de botten verloopt echter
normaal.

Figuur 37. Slachtkuiken met ernstige valgus en
afgegleden hakpees. De aandoening komt rechts
meer voor omdat het rechter loopbeen bij gezonde
dieren reeds een geringe valgusdeviatie vertoont.
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Figuur 39. Varusdeviatie van het rechter hakgewricht. Deze hen was op dag 1 intramusculair geïnoculeerd in de linker musculus gastrocnemius met
een arthropathogene Enterococcus faecalis stam
en ontwikkelde een afwijkende stand van de
gezonde contralateraal overbelaste poot.

2. Tibiarotatie (pseudoperosis)
Bij Tibiarotatie of roeipootjes is er geen verschil in voorkomen tussen geslachten en
rechts-links verdeling, ofschoon de aandoening vaak éénzijdig is (Riddell & Springer,
1985). In tegenstelling tot varus- en valgusdeformatie is hier slechts de tibia in een
getordeerde stand uitgegroeid en is geen
‘gehoekte’ standsafwijking van het hakgewricht aanwezig (Riddell, 1981). De tibiaschacht vertoont bij de aangetaste dieren
doorgaans een draaiing van meer dan 90 graden (Figuur 40), en wordt daardoor vaak naar
lateraal gestrekt (Figuur 41). Wanneer de
rotatie extreem is (180º) wijzen de voetzolen
in tegengestelde richting.

Figuur 40. De bovenste tibia in beeld vertoond een
gedraaide schacht (tibiarotatie).

D.M. 49e jaargang - No. 3 blz. 48

Figuur 41. Bij tibia rotatie is geen afwijkende
hoekstand van het hakgewricht aanwezig. De
pootjes worden vaak naar lateraal gestrekt.

De aandoening is het gevolg van een afwijking in de botremodellering gedurende de
groei van het kuiken. Mogelijk spelen hierbij
een slechte strooiselkwaliteit (nat en glibberig strooisel) en een tekort aan beweging een
rol. Skelet afwijkingen (rachitis) ten gevolge
van malabsorptie syndroom worden ook
genoemd als factor van belang in de pathogenese van deze afwijking (Perry et al.,
1991). Omdat de aandoening ook bij witte
leghorns gezien wordt lijkt het erop dat snelle groei niet van belang is bij de pathogenese.
Afwijkende botmineralisatie is ook hier niet
aan de orde.
Voor beide afwijkingen geldt dat de diagnose reeds gesteld kan worden bij het levende
dier op basis van een nauwgezette klinische
inspectie.
Kromme tenen
Kromme tenen worden regelmatig gezien bij
slachtkippen. Een of meerdere tenen kunnen
naar mediaal of lateraal gebogen zijn. De aandoening komt vrij veel voor; bij ca. 4,8-7,7%
van de slachtkuikens (Poulus et al., 1978).
Slechts in ernstige gevallen heeft deze afwijking klinische betekenis; ze kan vooral bij
hanen de oorzaak zijn voor moeilijk treden.
De pathogenese van kromme tenen is niet
geheel opgehelderd. Een duidelijke genetische invloed is gebleken uit selectie experimenten. Omgevingsfactoren zoals vloertype
lijken ook een rol te spelen.
Met moet de aandoening niet verwarren met
kromme tenen (paralyse) ten gevolge van
riboflavine deficiëntie (Figuur 35).

Tibiale dyschondroplasie
Tibiale dyschondroplasie wordt gekenmerkt
door het voorkomen van een in grootte variërende kraakbeen plug onder de groeischijf
van de proximale tibia kop van slachtkippen
(Figuur 42). Incidenteel kunnen ook andere
botten aangetast zijn. De aandoening wordt
doorgaans als toevalsbevinding bij sectie
aangetroffen. Slechts in ernstige gevallen
vertonen de dieren klinische verschijnselen:
steile stand, weerstand om te bewegen en
zwelling van het femoro-tibiaal gewricht. In
sommige gevallen buigt de tibia naar anteromediaal, hetgeen tot ernstige kreupelheid en
fracturen kan leiden (Lynch et al., 1992). De
aandoening komt meer bij hanen voor.

Figuur 42. De buitenste tibia’s tonen een kraakbeenplug typerend voor tibiale dyschondroplasie.

De verbreding van de groeischijven die
optreedt in het kader van tibiale dyschondroplasie kan gemakkelijk verward worden met
ten gevolge van rachitis verbrede groeischijven. Histologisch onderzoek kan in dat geval
uitsluitsel bieden (Thorp et al., 1991).
De pathogenese van deze aandoening is nog
niet duidelijk. Mogelijk spelen drie verschillende mechanismen een rol. Het uitblijven
van chondrocyt hypertrofie kan er voor zorgen dat bloedvaten vanuit de metaphyse geen
toegang krijgen tot het kraakbeen. Een tweede mogelijkheid is dat bloedvoorziening vanuit de metaphyse inadequaat is ten gevolge
van trauma of genetische achtergronden. Als
laatste kunnen afwijkingen in de afbraak van
het kraakbeen een rol spelen bij het ontstaan
van tibiale dyschondroplasie. Histologisch
kenmerk is de ophoping van avasculair
kraakbeen met chondrocyten in de transitionele fase die niet verder gedifferentieerd zijn.

Necrose ontstaat ten gevolge van onvoldoende nabijheid van bloedvaten.
Tevens worden weefselhormonen zoals insulin-like growth factor-I, basic fibroblast
growth factor en transforming growth factorß, waarvan de twee laatste verlaagd zijn bij
tibiale dyschondroplasie, in verband
gebracht met de pathogenese van deze afwijking (Thorp, 1994). Daarnaast zijn verschillen aangetoond in matrix eiwitten, waarvan
niet bekend is of ze oorzaak of gevolg zijn.
De incidentie van tibiale dyschondroplasie
kan verminderd worden door het toevoegen
van 1,25-dihydroxycholecalciferol aan het
voer en kuikens bloot te stellen aan ultraviolette straling. Mogelijk wordt zo de rijping
van chondrocyten gunstig beïnvloed.
Mogelijk is tibiale dyschondroplasie een
vorm van rachitis met verschillende histopathologis.
De aandoening is op te wekken met het
schimmeltoxine fusarochromanone, met
voer met het fungicide thiram of disulfiram,
en toegevoede cysteine of homocysteine
(Orth & Cook, 1994).
Tibiale dyschondroplasie is foktechnisch te
bestrijden; het fokken van stammen met hoge
(51%) en lage (0%) incidentie is beschreven
(Riddell, 1976).
Achillespeesruptuur
Rupturen van de achillespees komen uni- of
bilateraal voor en zijn beschreven bij slachtrassen vanaf zeven weken. De losse structuur
van het fibreuze bindweefsel bij slachtkippen speelt hierbij een rol. Het klinisch beeld
van achillespeesruptuur is karakteristiek: de
dieren zitten op de hakken met de tenen in
gebogen toestand in geval van beiderzijdse
ruptuur (Figuur 43 en 44). In geval van éénzijdige ruptuur staat het dier met de
betreffende poot iets doorgezakt in het hakgewricht op de nagels van de gekromde
tenen.
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Figuur 43. Hakpeesruptuur komt vooral voor bij
zware vleesrassen. Soms wordt de aandoening bij
leghennen gezien. De dieren zitten op de hakken
met de tenen in gebogen toestand in geval van een
beiderzijdse ruptuur.

Figuur 44. Postmortem bevindingen van hakpeesruptuur. De rechter hakpees is gezond, de overige
twee vertonen ruptuur; hiervan de middelste vrij
acuut en de linkse chronisch met fibrosering.

In de etiologie van de aandoening zou tenosynovitis in het kader van een reovirus-infectie een rol kunnen spelen. Daarnaast zijn
spontane rupturen van de achillespees en
andere pezen beschreven.
Aangetaste dieren kunnen het beste worden
opgeruimd. In het kader van preventie zijn
genetische selectie, rantsoeneren aan het
begin van de legperiode en aanpassen van de
beunhoogte van belang.
Osteochondrose
Osteochondrose betreft een degeneratieve
aandoening (mogelijk ook traumatisch van
oorsprong) van het kraakbeen waarbij de
endochondrale ossificatie verstoord is.
Kenmerkend zijn de volgende microscopische bevindingen: eosinofiele littekens,
thrombose van kraakbeenvaten en necrose
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van de epifyse en groeischijven (Duff, 1989).
Deze afwijking komt zeer frekwent voor bij
slachtkippen vaak in combinatie met andere
pootproblemen, maar leidt niet altijd tot klinische klachten. Degeneratie van de groeischijf kan leiden tot het loslaten van de
femurkop (Figuur 45). Necrose en loslaten
van de femurkop kan ook het gevolg zijn van
ernstige osteomyelitis, dyschondroplasie en
trauma. Het loslaten van de proximale femurepifyse tijdens het disarticuleren van het
heupgewricht is in veel gevallen een postmortem artefact.
Osteochondrose is ook beschreven in de cervicale en thoracale vertebrae en de femorale
antitrochanter.

Figuur 45. Femurkopnecrose. Uiterst links een
gezonde femurkop, in het midden een aangetast
exemplaar dat is losgeschoten ter hoogte van de
metaphyse. Rechts een ernstig geval van femurkopnecrose waarbij nog slechts een restant van de
kop werd aangetroffen. Staphylococcus aureus
infecties worden geacht bij deze aandoening een
rol te spelen.

Osteoarthrose
Osteoarthrose is een degeneratieve gewrichtsaandoening van het oudere dier die
vooral bij slachtkippen wordt gezien.
Kenmerkend is het voorkomen van erosies,
fibrillatie, kraakbeenflappen en soms
gewrichtsmuizen (losse stukje kraakbeen).
Periarticulair worden fibrose en osteofyten
gezien. Microscopisch treedt fibrillatie op
met verlies van de normale kraakbeen architectuur, necrose, thrombose en clustering van
chondrocyten (Duff & Hocking, 1986).
Etiologische factoren die in de literatuur
worden genoemd zijn trauma, gewrichtsinstabiliteit en afwijkende conformatie. Het
kan secundair zijn aan osteochondrose.

Bij slachtkippen is het coxofemoraalgewricht het meest frekwent aangetast. De
afwijking is ook gezien in het knie- en hakgewrichten.

Secundaire infecties kunnen regelmatig
optreden. Histologisch heeft deze afwijkingen granulomateuze kenmerken: het necrotisch materiaal wordt gedemarkeerd door
granulocyten, macrofagen en reuscellen.

Pododermatitis
Fracturen
Erosies en ulceratieve laesies van de metatarsale en digitale vetkussens komen veelvuldig
voor bij slachtkippen. De ulcera zijn meestal
gevuld met donker zwart necrotisch materiaal gemengd met strooisel en bacteriën
(Figuur 46). De aandoening kan het gevolg
zijn van slechte strooiselkwaliteit (vochtig)
en worden vooral gezien bij oudere dieren in
de winterperiode. Pododermatitis wordt
vaker gezien in dicht bevolkte hokken.
Etiologisch wordt biotine deficiëntie ook
genoemd.

Botfracturen kunnen het resultaat zijn van
trauma of kunnen secundair optreden.
Berucht zijn de fracturen van ledematen en
vleugels die frekwent optreden tijdens het
vangen van uitgelegde batterijhennen lijdende aan osteoporose. Het is een zeer belangrijk welzijnsaspekt dat meer aandacht verdient. Andere aandoeningen waarbij secundair fracturen kunnen optreden zijn ernstige
vormen van tibiale dyschondroplasie en osteomyelitis.

Figuur 46. Pododermatitis: ulcera gevuld met
zwart necrotisch materiaal op de metatarsale en
digitale vetkussens.
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Conclusies

Locomotiestoornissen bij de kip en in het
bijzonder pootproblemen ten gevolge van
skeletafwijkingen zijn van groot belang in
de intensieve pluimveehouderij. Een goed
ontwikkeld en gezond skelet is van groot
belang voor de prestaties, de gezondheid en
het welzijn van dieren gehouden voor de
vleesproductie. Tijdens een internationaal
symposium van The American Association
of Avian Pathologists gehouden in de
Verenigde Staten in 1991 werden de pootproblemen bij slachtkippen in orde van
belang als volgt gerangschikt: twisted leg
(tibial rotation), tibial dyschondroplasia,
angular deformities, spondylolisthesis, osteoporosis or femoral head necrosis, synovitis
(reovirus or mycoplasma), pododermatitis,
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arthritis (staphylococcus), chondrodystrophy (shortened leg bones) and epiphyseal
femoral head separation. Deze terminologie
is niet vertaald omdat per land en regio er
vaak een verschillende interpretatie aan
gegeven wordt. Met name als het gaat om
pootafwijkingen bij slachtkuikens wordt in
Nederland ook een breed scala aan termen
gebruikt die niet altijd eenduidig zijn.
Skeletafwijkingen bij de kip zijn ook van
groot economisch belang voor de legsector.
Het grootste probleem daar is het veelvuldig
voorkomen van osteomalacie en de daaraan
gerelateerde botbreuken die ontstaan bij het
vangen van de dieren en bewerken aan de
slachtlijn. Dit is tevens een groot welzijnsprobleem.
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Voor het behandelen van bacteriële arthritis/synovitis kunnen antibiotica ingezet worden, ofschoon de prognose dubieus is bij
de dieren die reeds aangetast zijn. De keuze van het antibioticum dient bij voorkeur te geschieden op basis van een antibiogram. In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de gevoeligheid van Gram-positieve en -negatieve bacteriestammen
geïsoleerd bij de Gezondheidienst voor Dieren in 2001 en tussen haakjes in het jaar 2000 (uitgedrukt in percentages). Dit overzicht kan als richtlijn dienen voor een spoedbehandeling.
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Positieve lijst diergeneesmiddelen
(antibiotica) PVV/IKB Varkens-Bedrijven

Product

Registratie

Wachttijd in dagen

Alfatrim 24% pro inj.

REG NL 8633

42 big < 25 kg, < 10 wk

Alfamycine 10% pro inj.

REG NL 8900

90 big < 3 wk

Ampicilline 20% pro inj.

REG NL 8480

21

Ampicilline caps. 250 mg

REG NL 2107

28

Ampicilline doseer inj.

REG NL 2106

28 big < 25 kg, < 10 wk

Ampicilline 400 mg

REG NL 1756

28 big < 25 kg, < 10 wk

Lincomycine-Spectinomycine pro inj.

REG NL 8271

42

Lincomycine 10% pro inj.

REG NL 3731

28

Oxytetracycline 10% pro inj

REG NL 1227

35

Procaïne-Penicilline 30

REG NL 9204

10

Tylosine 20% pro inj.

REG NL 8296

30
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